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Sammanfattning 

 
Den nuvarande namnlagen är över 30 år gammal och på senare tid har den av många ansetts 

aningen utdaterad. Därför har det arbetats fram ett förslag till en ny namnlag. Huvudsyftet 

med denna framställning är därför att kritiskt granska lagförslaget genom en jämförelse med 

nuvarande namnlag. Generellt så har i förslaget en lättnad av namnreglerna gjorts, angående 

både förnamn och efternamn. Den största ändring som föreslagits är dock att slopa 

mellannamn och i stället införa möjlighet till dubbelt efternamn. Genom denna framställning 

har framkommit att många av de lättnader som kommittén föreslagit kan genomföras med 

fördel och framförallt då reglerna om dubbelt efternamn eftersom reglerna om mellannamn 

har ansetts onödigt komplicerade. Angående reglerna om skydd för efternamn har dock 

framkommit att ett skydd som är mer omfattande än att det räcker med att fler än 2000 

personer bär namnet, bör gälla ur rättvisesynpunkt och helst bevaras som det är idag. 
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1 Inledning 

 

Namn är något som fascinerar och berör många av oss. Namn är något personligt och viktigt, 

något vi verkligen väljer med omsorg. Vi värnar om våra namn och därför anser jag också att 

namnlagen till stor del är en viktig lagstiftning. Jag har de senaste två somrarna haft möjlighet 

att själv arbeta med handläggning av namn på Skatteverket och har själv upplevt hur 

namnlagen fungerar i praktiken och hur den påverkar människor på olika sätt varje dag. Jag 

har också haft privilegiet att få en inblick i hur myndighetsutövandet genom namnlagen ser ut. 

I mitt arbete har jag märkt hur förvirrande, men samtidigt roligt, det kan vara att arbeta med 

denna lag. Jag har samtalat med medborgare som har varit bortom all förtvivlan och 

förvirring, som har varit arga och ledsna och som har varit oerhört glada och tacksamma. Alla 

typer av ärenden finns och de påverkar en, alla på olika sätt. Arbetet med dessa ärenden har 

varit min inspirationskälla till mitt ämnesval och till att skriva detta arbete då jag, liksom 

många andra, insett att det behövs en förändring. Några regler fungerar bra, men många kan 

förbättras. 

 

I denna framställning kommer jag att ta upp varför vi har en namnlag över huvud taget och 

var idén om namnlag härstammar från. Jag kommer även att gå in på vad som är nu gällande 

rätt. Detta gör jag för att lättare skapa en förståelse kring vad lagförslaget i sig innebär. Syftet 

med lagförslaget tas upp och självklart finns en redogörelse av lagförslaget med i arbetet. 

Dock är detta begränsat till reglerna om för- och efternamn samt till reglerna om förlust av 

efternamn och särskilt skydd av efternamn, som visserligen ingår i avsnittet efternamn. 

Övriga regler kommer inte att beröras av olika anledningar. Det beror antingen på att en viss 

regel inte ändrats eller att de inte anses tillräckligt relevanta för att tas med i framställningen, 

som t.ex. reglerna om förfarandet. Det intressanta är hur lagförslaget påverkar enskildas 

möjlighet till olika namnförvärv och det är det jag fokuserar på. Vissa kapitel har en egen liten 

inledning. Detta för att lättare förklara hur dessa kapitel är uppbyggda.  

 

Sedan följer en kort genomgång av vilka konsekvenser ett ikraftträdande får eller kan få och 

slutligen min diskussion där jag tar upp vilka skillnader som är viktigast och vilka 

konsekvenser jag tror att ett antagande kan få i praktisk bemärkelse samt vad jag anser om 

lagförslagets olika delar.  
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2 Syfte, avgränsning och metod 

 

2.1 Syfte och avgränsning 

 

De frågor som denna framställning i huvudsak syftar till att besvara är vad förslaget till den 

nya namnlagen innebär i förhållande till nuvarande namnlag samt vad ett antagande av 

förslaget kan få för konsekvenser. Mindre frågeställningar som ska besvaras är varför vi har 

en lag om namn och var idén om namnlag kommer ifrån. Förslaget ska behandlas ur ett 

kritiskt perspektiv och dess konsekvenser övervägas.  

 

Arbetet avgränsas till att endast beröra de svenska reglerna, dvs. ej de internationella reglerna 

i slutet av lagen. Betoningen kommer främst att ligga på lagens för-, mellan- och efternamn 

med fokus på de regler som innebär en förändring av lagen. Även reglerna för förlust av 

efternamn och särskilt skydd av efternamn kommer att beröras en aning. Övriga regler lämnas 

därhän.  

 

 

2.2 Metod 

 

Jag har i detta arbete använt mig av traditionell juridisk metod, dvs. jag använder mig av 

rättskällorna lagtext, förarbeten, doktrin och till viss del praxis. För att uppnå syftet med 

uppsatsen har jag undersökt vad förslaget till den nya namnlagen innebär samt vad syftet med 

densamma är. Jag har också kontinuerligt jämfört med nuvarande namnlag för att skapa en 

helhet och även undersökt var vår namnsed kommer ifrån. Utifrån en detaljerad frågeställning 

har jag sedan arbetat fram detta material. 
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3 Syftet med namnlag 

 

3.1 Reglering av namn ur ett historiskt perspektiv 

 

Den första bestämmelsen om namn, som man känner till, finns i 1626 års riddarhusordning. 

Där stadgades att ingen fick anta annan levande eller utdöd släkts namn eller vapen. Denna 

riddarhusordning ledde till att adeln vid upprepade tillfällen gjorde framställningar till 

konungen om skydd för adelns släktnamn, vilket i sin tur ledde till en kunglig resolution 1682 

och ett kungligt brev till hovrätterna 1705. Genom resolutionen anfördes: ”… och sist 

beträffande de ofrälse män, som upptaga någon utdöd familjs namn, så skall sådant inte vidare 

tillåtas, utan måste i det fallet förfaras efter privilegierna.” I breven till hovrätterna befalldes 

de att i sina domar och protokoll inte kalla missdådare vid sådana adliga namn som de kunde 

ha tagit och i fall då brottslingar inte döms till döden, men till straffansvar, förbjuda dem att 

använda namn som liknar ett adelsnamn.
1
  

 

Den 5 december 1901 utfärdades förordningen angående antagande av släktnamn 

(släktnamnsförordningen, SlF).  SlF fungerade som ett komplement till bestämmelserna om 

kyrkobokföring, men trots det så innehöll förordningen en del av de regler som vi tillämpar i 

dagens namnlag som t.ex. att ett namn inte får väcka anstöt och att en frånskild kvinna fick 

återta det släktnamn som hon burit innan äktenskapet om hon så önskade. 

 

Den första namnlagen kom 1963 och man valde i och med denna att samla alla bestämmelser 

om såväl förnamn som släktnamn i den nya lagen. Därför flyttades de regler om namn som 

hade funnits i andra familjerättsliga lagar över, t.ex. reglerna från giftermålsbalken om 

inomäktenskapliga barns och om hustruns släktnamn. Även regler om skydd och förlust av 

släktnamn och regler om förnamn infördes.
2
 Innan namnlagen hade det varit vanligt med 

patronymikon
3
, vilket ledde till att släktnamnet ändrades från generation till generation. Men i 

och med att namnlagen trädde i kraft så skulle endast ett namn registreras som släktnamn och 

föras vidare från generation till generation.
4
 

 

3.2 Namn: ett skydd, en rättighet och en plikt 

 

Namn var från början ett sätt att beteckna en viss person. I takt med att befolkningen och 

folkrörligheten ökade började ett behov av en reglering av namn sakta framträda. Syftet med 

en reglering av namn har i första ledet varit att skydda släktnamn, men vartefter namnområdet 

har växt sig alltmer omfattande har det kommit att bli även en rättighet och senare även en 

plikt.
5
 Plikten skulle ligga hos var och en att bära det namn som tillkom denne, i första hand 

släktnamnet men oftast även förnamnet. I namnplikten ingick också en skyldighet att bära 

förnamn och släktnamn. Alla medborgare hade dock inte ett släktnamn att förvärva, endast 

tillnamn
6
. Därför föreslogs det, av namnrättskommittén för 1963 års namnlag, att dessa 

                                                 
1
 Höglund O, s 16 

2
 Höglund O, s 18-20 

3
 Faderns förnamn med ändelsen -son eller -dotter (jfr. metronymikon som istället består av moderns förnamn) 

4
 SOU 2013:35 s 139 

5
 Höglund O, s 27-30 

6
 T.ex. patronymikon eller hemortsbeteckning, se Höglund s 13 



 4 

 

tillnamn skulle anses likvärdiga släktnamnen efter en övergångsperiod. Inget tvång till detta 

infördes dock. Istället fick den som ej hade släktnamn en ovillkorlig rätt att efter ansökan 

förvärva ett släktnamn. I samband med detta växte dessutom rättigheten att bära släktings 

släktnamn fram och främst då någon av föräldrarnas. Skyddet för släktnamn, att det krävs ett 

godkännande för att förvärva nytt släktnamn, lämnades oförändrat.
7
  

 

Dagens namnlag (1982:670) innefattar alla dessa inslag; skydd av släktnamn (efternamn), rätt 

till namn och namnplikten. I lagens 1-23 §§ regleras hur man förvärvar ett efternamn och 

därmed ingår också ett skydd för andra efternamn än de som kan förvärvas. Även hur man 

förlorar ett efternamn som förvärvats felaktigt finns reglerat här. Vilken rätt man har till ett 

namn regleras i princip i hela lagen och rätten till namn är därmed den största och viktigaste 

av dessa tre. Namnplikten regleras i 1, 2 och 30 §§ för barn och 9 § för makar. Vad gäller barn 

hör namnplikten ihop med rätten till namn. Inget barn ska riskera att bli namnlöst och 

dessutom är vårt namn en viktig del i vår identitet. Därför är denna plikt implementerad i 

lagen. Plikten att namnge barnet åligger då föräldrarna och rättigheten tillfaller barnet.
8
  

 

Tanken bakom dagens namnlag är också att den enskilde ska få välja namn i så stor 

utsträckning som möjligt. Man har därför försökt begränsa restriktionerna så mycket det går 

utan att inskränka skyddet av släktnamn för mycket. Det har visat sig vara lite av en 

balansgång. Vidare har man tagit principen om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

beaktande vid författande av den nuvarande lagen. Även att barnen ska ha samma 

namnrättigheter oavsett om föräldrarna är gifta med varandra eller inte har varit ett viktigt 

ställningstagande. Därför kan makar idag välja om de ska ha mannens eller kvinnans 

efternamn vid giftermål och föräldrar med olika efternamn välja om barnet ska ha den ena 

eller den andras efternamn.
9
  

 

 

                                                 
7
 SOU 2013:35 s 145-146 

8
 Se Namnlag (1982:670) 

9
 Prop 1981/82:156 s 1 
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4 Nu gällande rätt 

 

Som det ser ut i dagens namnlag så ska Skatteverket sköta alla namnregistreringar och vissa 

namnändringar och namnförvärv som personer vill och ska göra enligt namnlagen. Ärenden 

hos Skatteverket är kostnadsfria. Resterande namnändringar och namnförvärv ska göras via 

Patent- och registreringsverket, vidare förkortat PRV, mot en avgift. De ärenden som 

Skatteverket handlägger är de familjerättsliga namnförvärven, dvs. barns och makars förvärv, 

byte av efternamn, mellannamn och de flesta ärendena angående förnamn. PRV handlägger 

de administrativa namnförvärven, dvs. nybildanden av efternamn, byte av efternamn som inte 

kan förvärvas familjerättsligt och vissa ärenden angående förnamn. I vissa fall kan även 

allmän domstol ta beslut i ett namnärende. Ett sådant ärende kan t.ex. vara att bedöma om ett 

namnbyte är förenligt med barnets bästa. Att handläggningsförfarandet av namnärendena är så 

pass utspritt samt att förfarandena i sig är olika skapar viss förvirring hos våra medborgare 

och kan verka rörigt. Besluten som dessa tre olika instanser tar kan överklagas, men beroende 

på vilken instans som har tagit beslutet så ska ärendet överprövas av olika överinstanser.  

 

Ärenden som inkommer och beslutas av Skatteverket ska överklagas till förvaltningsrätten, 

ärenden inkomna till och beslutade av PRV ska överklagas till patentbesvärsrätten och 

ärenden som behandlas av tingsrätten ska överklagas i vanlig ordning till hovrätten. Reglerna 

för namn förenklades aningen då man övergick från 1963 års namnlag till nuvarande namnlag 

och nu är tanken att ytterligare förenklingar ska göras på namnområdet.
10

 I det följande 

kommer en kort beskrivning av nu gällande rätt för efternamn, mellannamn och förnamn. 

Reglerna om förlust av efternamn och särskilt skydd av efternamn tas dock inte upp här då en 

jämförelse görs i avsnitt 6.1.6 och 6.1.7. 

 

 

Exempel namn: 

 

Kim Mika Chris Andersson Svensson 

 

Kim, Mika och Chris är alla förnamn. Oftast är åtminstone ett av dessa tilltalsnamn, dvs. det 

namn man använder som förnamn. Övriga förnamn är andranamn. Andersson är i detta 

exempel ett mellannamn då det står mellan förnamnen och efternamnet och Svensson är 

därmed efternamnet då det står sist.  

 

 

4.1 Efternamn 

 

Barn med föräldrar som har gemensamt efternamn förvärvar automatiskt det efternamnet vid 

födseln, oavsett om föräldrarna är gifta med varandra eller inte. Om föräldrarna har olika 

efternamn, men har barn sedan tidigare, förvärvar barnet automatiskt det efternamnet som det 

senast födda syskonet bär. Detta oavsett om föräldrarna är gifta med varandra eller inte. Detta 

kan självklart föräldrarna ändra om de så önskar, men i sådana fall förvärvas det nya 

efternamnet vid anmälan och ej vid födseln. Föräldrar har 3 månader på sig från barnets 

födsel att anmäla vilket efternamn barnet ska ha, om inte barnet redan förvärvat ett efternamn 

genom automatförvärv. Föräldrarna kan välja att barnet ska ha den ena eller andras efternamn 

                                                 
10

 SOU 2013:35 s 473 
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eller även någon av föräldrarnas namn som ogift. Har ena föräldern gift sig och vill att barnet 

ska ha makens efternamn går även detta att anmäla. Samtycke av maken krävs dock. Är båda 

föräldrarna vårdnadshavare måste också båda föräldrarna samtycka. Inkommer ingen anmälan 

om efternamn och inget automatförvärv är aktuellt förvärvar barnet, efter 3 månader, 

mammans efternamn. Även i de fall föräldrarna anmält pappans efternamn för barnet, men 

inget faderskap har fastställts inom 3 månader, förvärvar barnet mammans efternamn.
11

  

 

Samma regler som ovan gäller för adoptivföräldrar med den lilla skillnaden att om föräldrarna 

är av samma kön så förvärvar barnet efter 3 månader efternamnet som den äldsta 

adoptivföräldern bär. Är det en ensam adoptivförälder så förvärvar barnet dennes efternamn 

vid adoptionen, men kan även i stället förvärva dennes namn som ogift. Avser adoptionen en 

makes barn sker dock inget namnförvärv. Domstol kan också besluta att barnet ska behålla det 

efternamn som bars innan adoptionen.  

 

Även sedan ett efternamn har förvärvats kan man byta till ett efternamn som bärs av någon av 

föräldrarna eller som någon av dem senast har burit som ogift. Om föräldern har förvärvat sitt 

efternamn genom äktenskap, med någon annan än den andra föräldern, krävs för namnbytet 

ett samtycke från den maken. Det spelar alltså ingen roll i detta fall hur föräldern har förvärvat 

namnet. Det enda som är viktigt är att föräldern bär namnet vid tillfället och att samtycke 

finns då det krävs. Det innebär att om en förälder förvärvar ett efternamn genom äktenskap 

och sedan avlider så kan inte barnet förvärva det efternamnet då föräldern inte anses bära 

efternamnet. För byte krävs att ens nuvarande efternamn är förvärvat genom födseln eller att 

man vid tidpunkten för bytet var under 18 år. Det betyder att en person som förvärvat en 

makes efternamn inte sedan kan byta till en förälders efternamn. Byte av efternamn kan 

endast göras en enda gång sedan man fyllt 18 år. Innan dess kan det alltså göras hur många 

gånger som helst. Är barnet över 12 år måste barnet samtycka till namnbytet. Byter en person 

bort sitt vid födseln förvärvade efternamn och ingen av föräldrarna längre bär det namnet, 

finns ingen möjlighet att återfå det namnet.  

 

Samma regler gäller för adoptivbarn. Är barnet under 18 år då byte av efternamn ska ske är 

det vårdnadshavarna som ska anmäla bytet. Har barnet bara en vårdnadshavare så kan den 

alltså själv anmäla byte av barnets namn. Om barnet dock bär den andra förälderns efternamn 

så krävs ändå dennes samtycke till namnbytet, trots att denne inte är vårdnadshavare. Är 

föräldrarna inte överens om namnbytet så kan alltså, i vissa fall, namnbyte inte ske.  

 

Barn i fosterhem kan endast byta efternamn till fosterföräldrarnas om dessa har samtyckt och 

domstol har godkänt detta.  Även barnets vårdnadshavare måste godkänna bytet. Barn i ett 

sådant fall kan dessutom endast förvärva det efternamn som fosterföräldrarna bär och alltså 

inte deras ogiftasnamn. Fosterbarnet kan när som helst byta tillbaka till sina biologiska 

föräldrars efternamn. Detta gäller även sedan fosterbarnet fyllt 18 år. Är fosterbarnet över 12 

år så måste barnet själv samtycka till namnbytet.
12

  

 

De som gifter sig kan välja om de ska ha gemensamt efternamn eller om de ska behålla sina 

efternamn. Görs ingen anmälan så registreras det att man behåller sina efternamn utan 

anmälan. Ska makarna ha gemensamt efternamn krävs samtycke från den maken vars 

efternamn de ska bära. Samtycke enligt namnlagen ska alltid vara skriftligt. Man kan även 

senare under äktenskapet välja att förvärva den andra makens efternamn. Detta måste alltså 

inte ske i samband med vigseln. Möjlighet finns att återta det namn man bar som ogift, 

                                                 
11

 Kuttenkeuler A, Namnlagen (Karnov) kommentaren till 1§  
12

 Kuttenkeuler A, Namnlagen (Karnov) kommentaren till 5-8§§ 
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antingen under äktenskapet eller efter äktenskapet har upplösts. Väljer man att förvärva 

makens efternamn under äktenskapet får detta förvärv inte avse ett namn som maken ändrat 

till under äktenskapet eller som maken förvärvat i ett tidigare äktenskap. Här finns ett 

namnskydd för den tidigare maken. Man kan heller inte byta till makens efternamn om man 

redan bytt efternamn en gång under äktenskapet. Om två personer som ska gifta sig båda bär 

giftasnamn och vill ha namngemenskap i sitt äktenskap måste alltså en av makarna, innan 

äktenskapets ingående, byta tillbaka till sitt ogiftasnamn.
13

 

 

Vill man byta efternamn till ett namn som ej kan förvärvas på familjerättslig väg eller ett 

nybildat efternamn ska man vända sig till PRV. Med nybildat efternamn menas ett namn som 

tidigare inte använts i egenskap av efternamn. Det kan röra sig om ett helt nytt namn eller ett 

ord som finns men inte burits som efternamn tidigare. Den som redan bytt efternamn på detta 

sätt får endast byta igen om det föreligger särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara t.ex. om 

namnet av allmänheten kommit att förknippas med brottslighet. Som nybildat efternamn får ej 

godkännas namn som är förnamn, är olämpliga, dubbelnamn, kan väcka anstöt, kan leda till 

obehag för den som bär det och namn som kan vilseleda allmänheten på grund av att det kan 

uppfattas som benämning på t.ex. järnvägsstation. Som efternamn får över huvud taget inte 

godkännas namn som någon annan lagligen redan bär eller har rätt att bära, ett känt efternamn 

av en utdöd släkt, ett allmänt känt utländskt efternamn, konstnärsnamn, beteckning på ideell 

förening, varumärke, titel etc.
14

 Som efternamn får godkännas patronymikon/metronymikon 

och efternamn som man tidigare burit, förutsatt att detta inte förlorats.
15

 Även då någon annan 

redan bär samma patro-/metronymikon så kan efternamnet godkännas om det föreligger 

särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara t.ex. att namnet tidigare funnits som efternamn eller 

förnamn i sökandens släkt. Med olämpliga namn menas i första hand namn ur ett 

internationellt perspektiv. Svenskar som ska arbeta utomlands och därför vill ha ett mer 

internationellt efternamn eller invandrare i Sverige som vill göra sitt efternamn lättare att 

uttala kan byta namn med hjälp av denna regel. Med konstnärsnamn jämställs också 

pseudonymer, signaturer, artistnamn och namn som idrottsmän gjort sig kända under. Skyddet 

omfattar endast de namn som blivit kända i riket, ej lokalt. Utan hinder av skyddet kan namn 

godkännas om det föreligger synnerliga skäl. Att namnet tidigare funnits i sökandens släkt 

brukar utgöra ett sådant skäl eller om sökanden under lång tid tidigare har burit namnet. Även 

det fall då en uppmärksammad brottsling, som fullgjort sitt straff, vill byta för att kunna återgå 

till ett normalt liv kan anses utgöra ett sådant skäl.
16

  

 

 

4.2 Mellannamn 

 

En make som förvärvar den andra makens efternamn kan bära ett tidigare efternamn som 

mellannamn. Detta namn behöver inte vara ogiftasnamnet. En make som gifter om sig kan 

därför ha namntillhörighet med två familjer eftersom denne kan bära både sitt tidigare 

giftasnamn och sitt nya. Detta kan framförallt kännas viktigt om man har barn i det tidigare 

äktenskapet. Den tidigare maken behöver inte samtycka till mellannamnet eftersom det 

gjordes i samband med förvärvet av efternamnet. Har makarna olika efternamn kan den ena 

maken förvärva den andra makens efternamn som mellannamn, med samtycke. Detta gäller 

även då äktenskapet har upplösts. En efterlevande make kan bära ett sådant mellannamn utan 

                                                 
13

 Kuttenkeuler A, Namnlagen (Karnov) kommentaren till 9-10§§ 
14

 För fullständig lista, se Namnlag (1982:670) 13§ 
15

 För förlust av efternamn, se Namnlag (1982:670) 16-19§§ 
16

 Kuttenkeuler A, Namnlagen (Karnov) kommentaren till 11-14§§ 
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samtycke. Endast en av makarna ska kunna bära mellannamn enligt lag, men ett kryphål
17

 

finns i namnlagen som gör det möjligt för båda makarna att bära samma mellannamn och 

efternamn. Detta måste dock registreras i en viss ordning för att vara möjligt och makarna 

måste vara gifta.  

 

Barn som har förvärvat ett efternamn som bärs av endast den ena av föräldrarna kan bära den 

andra förälderns efternamn som mellannamn. Denna regel syftar till att barn ska kunna ha 

namngemenskap med båda sina föräldrar även om dessa har olika efternamn. Barnet kan 

därför inte förvärva förälders ogiftasnamn eller mellannamn som mellannamn. Om föräldern 

har förvärvat sitt efternamn genom äktenskap krävs ett samtycke från maken för att barnet ska 

kunna bära mellannamnet. Samma regler gäller för adoptivbarn med de skillnaderna att 

adoptivbarn med adoptivföräldrar som bär gemensamt efternamn kan välja att bära sitt 

efternamn från innan adoptionen som ett mellannamn. Även om adoptivföräldrarna har olika 

efternamn kan adoptivbarnet välja på alla tre namnen som mellannamn, dvs. den ena eller 

andra adoptivförälderns efternamn eller sitt eget från tiden innan adoptionen. Ett barn i 

fosterhem som har förvärvat den ena fosterförälderns efternamn kan med samtycke bära den 

andra fosterförälderns efternamn som ett mellannamn, dock ej sitt eget som i fall med 

adoptivbarn. Endast ett mellannamn kan bäras åt gången.
18

  

 

 

4.3 Förnamn 

 

Varje barn ska, inom 3 månader från födseln, ges minst ett förnamn. Görs ingen anmälan om 

förnamn inom den angivna tiden kan Skatteverket vid vite förelägga vårdnadshavaren att 

anmäla förnamn. Sedan förnamn har förvärvats kan ytterligare förvärv av förnamn göras eller 

ändring eller strykning i de fall fler än ett förnamn har förvärvats vid födseln. Ett 

ursprungsnamn måste dock alltid behållas och en ändring av någon av dessa karaktärer får 

endast göras en gång. I övergångsbestämmelserna finns dock möjlighet för de som ändrat 

förnamn under perioden 1 januari 1983 och 30 juni 1988 att ytterligare en gång ändra 

förnamn. Ändring av ordningsföljden och stavning får, förutsatt att det inte ändrar namnets 

uttal, göras hur många gånger som helst. Även bindestreck får läggas till och tas bort flera 

gånger. Avser namnändringen barn så krävs barnets samtycke vid ålder över 12 år.
19

 Vill man 

göra ytterligare en sådan ändring som endast får göras en gång och övergångsbestämmelsen 

inte är tillämplig, ska man vända sig till PRV. Ändring hos PRV kan göras om det finns 

särskilda skäl. Genom att vända sig till PRV bryts principen om att ett ursprungsnamn alltid 

ska behållas.
20

 Förnamn som kan väcka anstöt eller leda till obehag för den som bär det eller 

om det anses olämpligt som förnamn, ska inte godkännas.
21

 

 

 

                                                 
17

 Först måste makarna behålla sina efternamn och make 1 tar make 2:s efternamn som mellannamn. Sedan kan 

make 2 förvärva make 1:s efternamn och ta sitt eget efternamn som mellannamn. Se även RÅ 1987 ref. 117. 
18

 Kuttenkeuler A, Namnlagen (Karnov) kommentaren till 24-29§§ 
19

 Kuttenkeuler A, Namnlagen (Karnov) kommentaren till 30-32§§ 
20

 Höglund O, s 192 
21

 Se Namnlagen (1982:670) 34§ 
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5 Syftet med lagförslaget 

 

Namnlagen som idag gäller är över 30 år gammal. Det har ansetts att reglerna kring namn 

måste moderniseras och förenklas för den enskilde och därför har en namnlagskommitté 

tillsatts för att utreda behovet och möjligheterna angående detta. Resultatet av deras arbete 

blev betänkandet SOU 2013:35 En ny lag om personnamn som också innehåller själva 

lagförslaget. I betänkandet anges att syftet med förslaget är att medborgarna ska ha större 

frihet att själva välja sina namn, reglerna ska bli lättare att förstå och hanteringen av ärendena 

enklare. Lagen blir mindre omfattande än den är i dagsläget och antalet paragrafer minskas. 

Som ett försök att minska en del av förvirringen som tidigare uppstått har kommittén 

föreslagit att Skatteverket blir ny namnmyndighet och att PRV därmed inte längre ska 

handlägga ärenden för personnamn.
22

 Uppdelningen på dessa två myndigheter har visat sig 

leda till en både oenhetlig och rättsosäker praxis på namnområdet. Uppdelningen är också mer 

resurskrävande än om endast en myndighet handhar alla namnärenden.
23

  

 

Många av de spärrar som idag finns i namnlagen, t.ex. att man endast får byta förnamn en 

gång kostnadsfritt, ska tas bort och det kommer därför underlätta för många att byta förnamn 

med tanke på den ekonomiska aspekten.
24

 Dessutom är det onödigt krångligt att båda 

myndigheterna handlägger förnamn av samma typ av den anledningen att första kostnadsfria 

bytet sker hos Skatteverket och övriga hos PRV.
25

 Kommittén anser även att de 

familjerättsliga namnförvärven i nuvarande namnlag är onödigt snåriga och restriktiva och 

därför är syftet också att underlätta för familjer att få namngemenskap. Också ett 

jämställdhetspolitiskt syfte finns i frågan om att makar kan välja ett gemensamt dubbelnamn 

istället för endast ett efternamn (och eventuellt ett mellannamn för den ena av makarna), 

eftersom det hittills varit vanligast att kvinnan avstår sitt namn för mannens. Genom detta 

förslag vill man öka sannolikheten för att båda makarnas efternamn kommer att leva vidare.
26

  

 

Reglerna om mellannamn, som infördes med 1982 års namnlag i stället för dubbelnamn, har 

fungerat dåligt. Många förstår inte reglerna och andra accepterar dem inte. Många tror till och 

med att de bär ett dubbelt efternamn. Myndigheterna har haft stora svårigheter med dessa 

ärenden och därför var detta en av de största anledningarna till att man ansåg att namnlagen 

behövde reformeras. Kommittén har funderat på olika sätt att lösa detta problem men kom till 

slut fram till att det krävs en rejäl förändring för att tillgodose medborgarnas behov.
27

 Nedan 

följer ett scenario som är otroligt vanligt hos myndigheterna idag: 

 
Per Anderssons föräldrar ska skilja sig och hans mamma tar i samband med skilsmässan 

tillbaka sitt eget efternamn, Karlsson. Per, som ju vill ha namntillhörighet med båda sina 

föräldrar, vill nu lägga till även Karlsson som ett efternamn. Per vill att hans fullständiga 

namn ska bli Per Johan Karlsson Andersson och detta är fullt möjligt enligt gällande 

namnlag. Hans förnamn är då Per Johan, varav Per är tilltalsnamn och Johan 

andranamn. Hans mellannamn blir Karlsson och hans efternamn Andersson. Än så länge 

har inget direkt problem uppstått.  

 

                                                 
22

 SOU 2013:35 s 13 
23

 SOU 2013:35 s 20 
24

 SOU 2013:35 s 13 
25

 SOU 2013:35 s 21 
26

 SOU 2013:35 s 14 
27

 SOU 2013:35 s 18 



 10 

 

Per vill nu gifta sig med sin gravida flickvän Sara. Sara vill förvärva hans efternamn när 

de gifter sig, men hon vill inte heta Andersson. De bestämmer därför tillsammans att 

både Sara och barnet ska heta Karlsson i efternamn. Per ska fortfarande ha kvar båda 

sina namn. De gifter sig och några dagar innan bröllopet föddes deras lilla dotter, Lisa. 

Nu skickas anmälningarna om både Saras och Lisas efternamn in till Skatteverket. Båda 

anmälningarna återkommer i ett avslagsbeslut med motiveringen att Karlsson inte är 

Pers efternamn och att Sara och Lisa därför inte kan förvärva detta som ett efternamn. 

För att de ska kunna det krävs att Per själv först byter efternamn till Karlsson. Problemet 

blir nu att Per vill ha kvar båda sina namn, Karlsson och Andersson.  

 

Pers mamma har gift om sig och heter inte längre Karlsson, vilket innebär att om Per 

skulle byta efternamn till Karlsson så kan han inte heta Andersson i mellannamn då en 

förutsättning för detta är att båda föräldrarna bär namnen. Hur ska de nu göra? Även 

om Per skulle byta efternamn så skulle endast Lisa kunna förvärva Karlsson eftersom Per 

och Sara redan gift sig och Per i så fall byter efternamn under äktenskapet.  

 

Detta är som sagt ett mycket vanligt scenario och det är delvis detta som kommittén vill 

undvika. I förslaget till nya namnlagen har mellannamn helt slopats. I stället har man 

föreslagit en möjlighet att bära ett dubbelt efternamn och att byten ska kunna göras fler än en 

gång, se avsnitt 6.1.8.  
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6 Lagförslagets innebörd 

 

Nedan följer en redogörelse för lagförslagets innehåll. Förslaget är i detta arbete uppdelat i två 

delar; efternamn och förnamn. Reglerna i 1-10 §§ handlar om familjerättsliga förvärv och i 

11-14 §§ om administrativa förvärv. Varje del är uppbyggd så att lagförslagets regler beskrivs 

först. Sedan beskrivs en del skillnader mellan förslaget och nuvarande namnlag och även 

motivering till förslaget i de delar då kommittén har angett en tydlig motivering. Avsnitten 

angående förlust av efternamn och särskilt skydd av efternamn samt förnamn är så pass 

omarbetade i lagtexten att de beskrivs utifrån skillnaderna direkt och sedan närmare vad 

innebörden av detta är. För att enklare beskriva de mest omarbetade, förlust av efternamn och 

förnamn, så har viss lagtext citerats. 

 

 

6.1 Efternamn 

 

6.1.1 Förvärv av efternamn genom födseln 

 

Ansökningstiden som föräldrar har på sig att ansöka om barnets efternamn ska kvarstå, dvs. 

inom 3 månader. Föräldrarna kan ansöka om att barnet ska förvärva det efternamn som båda 

eller någon av föräldrarna bär. De kan också ansöka om ett efternamn som någon av 

föräldrarna burit så länge detta inte är förvärvat genom äktenskap eller föräldrarnas efternamn 

som ett dubbelt efternamn eller patronymikon/metronymikon, dvs. ett efternamn bildat av 

någon av föräldrarnas förnamn. Görs ingen ansökan ska barnet anses ha förvärvat moderns 

efternamn.
28

  

 

Förslaget i denna del innebär att automatförvärvet av efternamn, då föräldrarna är gifta eller 

då föräldrarna har barn sedan tidigare, försvinner helt. Det enda automatiska förvärv som 

kommer att finnas kvar är det som inträder ifall föräldrarna inom 3 månader underlåter att 

skicka in en ansökan om barnets efternamn. Tidigare lydelse var att föräldrarna skulle anmäla 

vilket efternamn som barnet skulle ha, men i och med de nya utvidgade valmöjligheterna för 

efternamn krävs en större prövning av om namnet kan godkännas och därför är den nya 

lydelsen att föräldrarna ska ansöka om efternamn. Att föräldrarna tidigare kunde välja att 

barnet skulle förvärva det namn som förälder senast burit som ogift, har medfört 

tolkningsproblem och därför vill man utvidga det till att omfatta även namn som förälder 

tidigare burit. Tidigare giftasnamn ska dock fortsätta att stå utanför denna möjlighet. Innan 

nuvarande namnlag var det möjligt att förvärva patro- och metronymikon vid födelsen och nu 

vill kommittén att det ska vara möjligt igen. Skillnaden är att det nu ska vara möjligt att 

förvärva dessa namn med en annan ändelse än -son eller -dotter.
29

  

 

Motiveringen till att automatförvärven är borttagna och att föräldrar ska kunna anmäla andra 

efternamn än de som varit möjliga tidigare är att barnet ska kunna förvärva det tänkta 

efternamnet redan från födelsen, vilket inte tidigare varit möjligt. Nyblivna föräldrar ska inte 

                                                 
28

 SOU 2013:35 s 23 
29

 SOU 2013:35 s 284 
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behöva anmäla ett efternamn de inte vill att barnet ska ha för att sedan direkt byta till det 

efternamn de vill att barnet ska ha.
30

 

 

 

6.1.2 Förvärv av efternamn genom adoption 

 

Samma gäller för adoptivföräldrar med den skillnaden att ingen tidsgräns uttryckligen finns 

stadgad och om ingen anmälan görs så förvärvar barnet efternamnet som den äldsta av 

adoptivföräldrarna bär. Adopterar någon ensam så förvärvar barnet den personens efternamn 

om ingen anmälan görs, förutsatt att det inte är adoptivförälderns makes barn som adoptionen 

avser. I så fall ändras inte barnets efternamn. I adoptionsärenden kan domstolen besluta att 

barnets efternamn ska vara detsamma som innan adoptionen alternativt att barnet ska förvärva 

ett dubbelt efternamn bestående av barnets efternamn innan adoption och adoptivförälders 

efternamn.
31

 

 

Dessa regler har främst anpassats för att stämma överens med reglerna om efternamn vid 

födelsen eftersom automatförvärven har tagits bort. Tidigare lydelse av hjälpregeln är att 

adoptivbarnet i fall av utebliven anmälan förvärvar adoptivmoderns efternamn eller om 

adoptivföräldrarna har samma kön, den äldsta adoptivförälderns efternamn. Detta lyder nu att 

adoptivbarnet i stället förvärvar det efternamn som den äldsta av adoptivföräldrarna bär, 

oavsett kön. Anledningen till detta är att reglerna ska speglas ur ett jämställdhetsperspektiv.
32

 

 

En anledning till att reglerna ändras för adoptivbarn är att i lagens nuvarande lydelse så finns 

ett automatförvärv att då adoptivföräldrar adopterar för andra gången (eller tredje osv) så 

förvärvar det barnet samma efternamn som det senast födda syskonet bär. Det innebär att om 

det tidigare adoptivsyskonet har kvar sitt namn från innan adoptionen så förvärvar det senare 

adoptivbarnet samma efternamn automatiskt, trots att anknytning till namnet saknas.
33

 

 

 

6.1.3 Byte till förälders efternamn, m.m. 

 

Möjlighet ska finnas att byta efternamn till förälders efternamn. Byte ska kunna ske till ett 

efternamn som bärs av någon av föräldrarna eller som har burits av någon av föräldrarna 

förutsatt att detta efternamn inte är förvärvat genom äktenskap. Byte ska även kunna ske till 

ett dubbelt efternamn bildat av de efternamn som föräldrarna bär eller tidigare har burit samt 

till ett patronymikon/matronymikon. Byte av efternamn ska kunna ske mer än en gång. Även 

adoptivbarn ska kunna byta efternamn enligt samma regler. Fosterbarn kan också i viss mån 

byta efternamn till ett namn som bärs av den eller dem som har tagit emot barnet, ett namn 

som bärs av någon av dem, ett dubbelt efternamn bildat på deras efternamn eller ett dubbelt 

efternamn bildat av den ena forterförälderns efternamn och barnets efternamn. För att detta 

byte ska vara möjligt krävs dock ett samtycke från de vars namn avses samt att domstol har 

funnit namnbytet förenligt med barnets bästa. Fosterbarn som har bytt efternamn enligt dessa 

regler kan byta tillbaka till ett efternamn denne tidigare burit.
34

 

                                                 
30

 SOU 2013:35 s 99 
31

 SOU 2013:35 s 24 
32

 SOU 2013:35 s 285 
33

 SOU 2013:35 s 101 
34

 SOU 2013:35 s 25-26 
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I nuvarande namnlag så lades vikten vid hur namnet har förvärvats vid beaktande om 

namnbyte var möjligt. Den ändring som föreslås innebär att det inte ska spela någon roll om 

efternamnet har förvärvats vid födelsen eller senare i livet. Byte ska ändå kunna ske. Vill man 

byta efternamn till ett efternamn som en förälder bär och har förvärvat genom äktenskap, 

krävs ej längre samtycke av maken i det äktenskapet. Byte ska även kunna ske till ett dubbelt 

efternamn enligt reglerna i 19 §, se avsnitt 6.1.8. Det ska inte längre finnas en gräns för hur 

många gånger en person får byta efternamn. En person som har bytt bort sitt vid födelsen 

förvärvade efternamn kan dock inte återta detta namn såvida inte någon av föräldrarna bär 

namnet eller har burit namnet tidigare och det inte är ett giftasnamn.
35

 Att en person som har 

förvärvat ett efternamn i ett äktenskap och sedan skiljer sig och då vill byta efternamn till en 

av föräldrarnas, inte kan göra detta på familjerättslig väg har förbryllat många och ansetts vara 

en krånglig och onödig regel. Detta ska bli möjligt i och med den nya lagen. 

 

Ett fosterbarn kan endast förvärva de efternamn som fosterföräldrarna bär. Denna begränsning 

syftar till att fosterbarnet ska ha namngemenskap med fosterföräldrarna och inte till deras 

släkt och får därför stå kvar.
36

 Ett fosterbarn som har förvärvat fosterföräldrarnas efternamn 

har tidigare endast kunnat byta tillbaka till det efternamn som bars senast innan namnbytet. 

Detta är utvidgat till att omfatta även efternamn som fosterbarnet tidigare burit. Man har här 

valt att återta den bestämmelse som gällde innan 1 juli 1988.
37

  

 

 

6.1.4 Byte till makes efternamn 

 

De som gifter sig behöver inte skicka in en anmälan om de vill behålla sina efternamn. Makar 

kan välja att ha antingen ett gemensamt efternamn eller ett dubbelt gemensamt efternamn 

alternativt att endast en av makarna har ett dubbelt efternamn. Har man bytt efternamn enligt 

dessa regler så får man byta tillbaka till ett efternamn som man tidigare har burit. Byte av 

efternamn inom äktenskap kan ske obegränsat antal gånger.
38

 

 

Huvudregel ska numer vara att makarna behåller sina efternamn om ingen ansökan inkommer 

till Skatteverket. Den nuvarande lydelsen är att en anmälan skall skickas in oavsett om 

makarna ska behålla sina namn eller förvärva ett gemensamt. Dock finns ingen sanktion om 

makarna skulle underlåta att göra en anmälan om namn. Syftet med 9 § är att makarna ska nå 

full namngemenskap, antingen genom ett gemensamt efternamn eller genom ett dubbelt 

gemensamt efternamn. Vill makarna inte uppnå full namngemenskap, t.ex. om endast den ena 

vill ha dubbelt efternamn, får de använda sig av de generella reglerna, dvs. om byte till andra 

efternamn. Regeln är ändå en utvidgning av tidigare regel, som begränsades på så sätt att 

makar inte kunde förvärva gemensamt efternamn om efternamnet förvärvats i ett tidigare 

äktenskap. Detta ska ej längre gälla. Det finns ej heller möjlighet för makar att gemensamt 

förvärva ett efternamn som en av dem bytt till av en förälder under äktenskapet. Denna 

begränsning ska också hävas. Även en make som under äktenskapet bytt tillbaka till sitt 

ogiftasnamn kan ånyo förvärva den andre makens efternamn eftersom det ska vara möjligt att 

byta efternamn flera gånger under samma äktenskap. För makar som ska förvärva gemensamt 

efternamn ställs inget krav på samtycke till förvärvet. Däremot krävs att båda makarna 

                                                 
35

 SOU 2013:35 s 286-288 
36

 SOU 2013:35 s 103-105 
37
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38
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ansöker ifall de vill förvärva gemensamt dubbelt efternamn. En make som vill återta sitt 

tidigare efternamn ska ej längre vara begränsad till det namn denne bar som ogift. Det ska 

vara möjligt att återta ett efternamn som man tidigare har burit.
39

 

 

I nuvarande namnlag saknas regler om vad som sker i de fall då makarna inte skickar in en 

anmälan om efternamn. Det ska då antas att makarna vill behålla sina efternamn tillsvidare. 

Kommittén ser ett behov av att implementera detta i lagtexten, därav huvudregeln. Lagen 

innehåller ett långtgående skydd för giftasnamn. Makar får inte förvärva ett giftasnamn som 

ett gemensamt efternamn ens med den förre makens samtycke. Angående denna regel sker en 

stor lättnad då det ska vara möjligt att förvärva ett sådant efternamn gemensamt utan 

samtycke. Uttrycket efternamn som han eller hon senast burit som ogift har vållat 

tolkningsproblem och därför vill kommittén ta bort detta uttryck helt.
40

 

 

 

6.1.5 Byte till andra efternamn 

 

Den som vill byta efternamn till ett nybildat efternamn eller till ett efternamn som inte kan 

förvärvas på familjerättslig väg ska ansöka om detta hos Skatteverket. Byte får ske mer än en 

gång. Ändring av ett utländskt efternamns genusform anses inte som ett byte. Ett nybildat 

efternamn får inte godkännas om det är uppenbart olämpligt som efternamn, om det är ett 

förnamn, om det består av flera ord som inte utgör ett dubbelt efternamn, om efternamnet kan 

väcka anstöt eller om det kan leda till obehag för den som bär det.  I namnlagens 13 § finns 

ytterligare begränsningar för att ett efternamn ska bli godkänt, t.ex. att det är ett känt 

efternamn eller ett efternamn som någon annan lagligen bär. Dessa regler låter lagförslaget stå 

kvar. En öppning för dessa begränsningar finns dock i förslaget och det är ifall ansökan avser 

ett efternamn som minst 2000 personer lagligen redan bär. I sådana fall ska ansökan om detta 

efternamn godkännas. Skyddet begränsas alltså här till att endast gälla de mer ovanliga 

efternamnen. Även ett efternamn som funnits i sökandens släkt i rakt uppstigande led i minst 

två generationer och inom den fjärde generationen räknat från sökandens föräldrar eller inom 

100 år, ska godkännas. Man kan alltså ansöka om ett efternamn som t.ex. ens farfars farfars 

far har burit, förutsatt att det burits av minst två generationer. Undantag från dessa 

begränsningar kan också göras ifall det föreligger särskilda skäl.
41

 Ett sådant särskilt skäl 

torde åtminstone omfatta fall då sökanden tidigare har burit namnet under en lång tid.
42

 

 

I de nuvarande reglerna för administrativt namnbyte finns en spärr som anger att ett namnbyte 

enligt dessa regler endast får göras en gång om det inte föreligger särskilda skäl. Denna spärr 

ska inte längre vara kvar. Meningsskiljaktigheter rådde då regeln infördes mellan 

namnlagsutredningen och regeringen. Namnlagsutredningen ansåg att denna spärregel ej 

behövdes medan regeringen ansåg att spärregeln bör finnas för att minska risken att denna 

regel missbrukas av personer som vill undandra sig sina förpliktelser mot enskilda eller 

samhället eller ägna sig åt brottsliga förfaranden. Riksdagen ställde sig på regeringens sida i 

denna fråga. Kommittén anser nu att personnamnets betydelse från säkerhets- och 

identifieringssynpunkt har minskat betydligt och att det därför inte är troligt att detta skulle 

ligga som ett verklighetsförankrat hinder till att lätta helt på denna spärr. Kommittén påpekar 

också att namnen fortfarande måste godkännas enligt de regler som finns även om spärren 
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slopas. Dessutom ska de administrativa namnärendena fortfarande vara avgiftsbelagda vilket 

borde avskräcka från att dessa regler missbrukas.
43

 

 

6.1.6 Förlust av efternamn 

 

Angående förlust av efternamn har 16-19 §§ i nuvarande namnlagen slagits ihop i en enda 

paragraf och innehållet i dessa regler har avsevärt förenklats. 15 § i lagförslaget lyder: 

 
”Har någon förvärvat ett efternamn på oriktiga grunder eller genom någon som har 

förvärvat ett efternamn på oriktiga grunder, och uppstår på grund härav olägenhet för 

någon annan, ska domstol på talan av den sist nämnde besluta att namnet förloras, om 

inte särskilda skäl talar för att namnet får behållas.  

    Om någon förlorar sitt efternamn enligt första stycket ska domstolen fastställa vilket 

namn som förvärvas i stället för det som förloras.  

    Talan enligt första stycket som grundar sig på att ett föräldraskap har hävts får inte 

väckas senare än ett år efter hävandet.” 

 

Första stycket i denna paragraf motsvarar 17 §, 18 § (eftersom PRV inte längre ska 

handlägga namnärenden, enligt lagförslaget) och 19 § första stycket i nuvarande namnlag. 

Reglerna ska alltså fortfarande omfatta även de som förvärvat namn från en person som 

förvärvat namnet på felaktiga grunder. Det blir dock lättare att behålla efternamn enligt dessa 

regler då formuleringen lyder särskilda skäl i stället för synnerliga skäl och alltså inte kräver 

lika stor motivering. Man har även, genom andra stycket, ändrat bestämmelsen om att en 

person i ett sådant fall ska återfå sitt tidigare efternamn till att det är upp till domstolen vilket 

namn personen ska förvärva i stället för det förlorade. Andra stycket i denna regel motsvarar 

nuvarande lagens 19 § stycke två. I stycke tre lyfts fallen med hävda föräldraskap in. Denna 

regel ersätter 16 och 23a §§ i nuvarande lag. Skillnaderna är dock att barnet inte förlorar 

namnet automatiskt utan att talan om detta måste föras av någon som lider olägenhet av att 

barnet fortfarande bär namnet samt att ett sådant ärende, där upphävandet ej prövats av 

domstol, förut skulle inkomma till domstolen inom 1 månad efter fastställelsen medan talan 

numer ska väckas inom 1 år från hävandet.
44

 

 

Reglerna om förlust av efternamn vill kommittén förenkla och lätta avsevärt på. Till exempel 

så ska barn inte automatiskt längre förlora sitt efternamn på grund av ett hävt faderskap. Om 

den vars namn barnet bär inte vill att så ska vara fallet får vederbörande väcka talan mot 

barnet. En talan om förlust av efternamn kan väckas om ett namn förvärvats på oriktiga 

grunder. Med oriktiga grunder menas namn som förvärvats på ett materiellt oriktigt eller 

ofullständigt underlag, sådana beslut som blivit felaktiga på grund av förbiseende eller annan 

oriktig handläggning. En förutsättning för att talan ska vara framgångsrik är dock att den som 

för talan kan visa att denne har olägenhet av att personen, som talan riktats mot, bär namnet. 

Skaderekvisitet, att det måste föreligga en olägenhet för att talan ska vara framgångsrik, 

medför att det inte lönar sig att driva en process för den som inte har ett betydande intresse av 

att personen i fråga förlorar sitt efternamn. Personen som talan förs mot kan ändå få behålla 

namnet, trots olägenhet för den som för talan, om det föreligger särskilda skäl. Domstolen 

ska här ta i beaktande omständigheter som att det begångna felet är mindre allvarligt eller att 

namnet har burits under lång tid. Om domstolen finner att namnet ska förloras så är det upp 

till domstolen att även avgöra vilket namn som ska förvärvas i stället. I nu gällande rätt får 
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personen i de flesta fall tillbaka sitt tidigare burna efternamn, men då man vill lätta upp 

reglerna generellt och öppna upp för valmöjligheter även i familjerättsliga förvärv så anser 

kommittén att det faller på domstolen att, inom ramarna för namnlagen, tillgodose denne 

persons önskemål om namn. Kommittén anser vidare att det är självklart att domstolen ska 

hålla sig inom ramarna för namnlagen att detta inte uttryckligen behöver stå.
45

 

 

Nuvarande lydelse är att synnerliga skäl ska föreligga om namnet ej ska förloras. Ett sådant 

skäl kan vara t.ex. om det finns risk för identitetskris för barnet om namnet förloras.  

 
I NJA 1987 s 634 hade en pojke förvärvat ett efternamn av den de trott var pappan. 

Pojkens lillasyster förvärvade sedan efternamnet och även hans mamma, genom 

äktenskap. Samtycke fanns från pojkens biologiska pappa och från mannen vars namn 

det var fråga om, att pojken skulle få behålla efternamnet även då faderskapet upplösts. 

HD fann att det förelåg synnerliga skäl eftersom pojken hade stark bindning till 

styvpappan och att pojken bör ha namngemenskap med sin syster. Dessutom var alla 

inblandade parter överens om att pojken skulle behålla namnet. När mamman sedan 

ingick äktenskap med styvpappan blev skälet ännu starkare.  

 

Ett annat synnerligt skäl kan vara om personen i fråga har burit namnet under en lång tid eller 

om det är fråga om ett mindre allvarligt fel vid handläggningen. I förslaget slopas kravet på 

synnerliga skäl och i stället krävs endast särskilda skäl. Det framgår inte riktigt i förslaget vad 

särskilda skäl ska innebära, men det bör vara svagare skäl än de som angetts i exemplen för 

synnerliga skäl.
46

 

 

 

6.1.7 Särskilt skydd för efternamn 

 

En del omorganiseringar har gjorts även i reglerna om skydd för efternamn. 20 § andra 

stycket i nuvarande namnlag har blivit 16 § i lagförslaget med det tillägget att man heller inte 

får använda ett konstnärsnamn eller liknande som kan förväxlas med efternamnet i fråga. 21 

och 23 §§ i namnlagen blir 17 respektive 18 §§ i förslaget, utan ändringar. Övriga regler, dvs. 

reglerna i namnlagens 20 § första och tredje stycken om egenartade namn samt 22 § om hur 

talan om egenartade namn ska föras, har helt tagits bort.
47

 

 

Alla efternamn har, enligt lagen, ett administrativt skydd som främst innebär att myndigheter 

inte får godkänna nya efternamn som lätt kan förväxlas med andra namn. Med särskilt skydd 

menas ett materiellt, privaträttsligt skydd. Detta skydd omfattar endast sådana efternamn som, 

i lagens mening, är egenartade och gör att en person som har fått denna rätt kränkt genom att 

någon annan använt namnet kan få sin sak prövad av domstol. Dessa skyddsregler har funnits 

sedan 1963 års namnlag. Ett efternamn anses som egenartat om det är ägnat att utmärka 

tillhörigheten till en viss släkt. En bedömning av om ett namn är egenartat måste alltså göras i 

varje avgörande. Nybildade efternamn som förvärvats administrativt är i princip alltid 

egenartade eftersom nya namn inte får godkännas om de lätt kan förväxlas med befintliga 

namn. Äldre ovanliga eller karaktäristiska efternamn anses också vara egenartade. Domstol 

kan inte meddela förbud mot ett användande av ett egenartat namn såvida behörig person ej 

yrkat det.
48
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Kommittén anser att reglerna för särskilt skydd av efternamn inte längre behöver vara så 

omfattande och att ett materiellt skydd mot privat bruk av efternamn ej behöver finnas alls. 

Anledningen till detta är att en persons efternamn inte längre på samma sätt ger uttryck för 

gemenskap till en särskild familj eller släkt som det tidigare gjort. Detta hänger till mångt och 

mycket ihop med den allmänna samhällsutvecklingen. Det blir allt vanligare att kvinnan 

behåller sitt efternamn vid äktenskap och följden blir att man i många familjer bär olika 

efternamn. Även den nuvarande namnlagen är delvis avgörande här.  

 

Då nuvarande namnlagen kom 1982 och ändrades 1988 lättades vissa regler upp och det blev 

friare att välja namn, vilket ledde till att behovet av skydd för namn inte var lika stort. Det är 

idag relativt vanligt att man väljer ett namn som man tycker om före ett namn som har gått i 

släkten, vilket också tyder på att skyddet för namn inte behöver vara lika omfattande som det 

en gång varit.
49

 

 

 

6.1.8 Dubbelt efternamn 

 

Enligt förslaget ska ett dubbelt efternamn kunna bildas. En förutsättning för detta är att båda 

namnen var för sig går att förvärva genom någon av reglerna för efternamn, dvs. antingen på 

familjerättslig väg eller genom reglerna om annat efternamn. Man kan alltså inte via reglerna 

om dubbelnamn förvärva ett efternamn som man normalt inte kan få. Även ett efternamn som 

har förvärvats enligt utländsk lag kan omfattas av dessa regler.
50

 Ett dubbelt efternamn ska 

räknas som två efternamn och efternamn som består av fler än två namn får inte bildas. 

Kommittén vill genom förslaget också ge makar, som har haft rätt att förvärva varandras 

efternamn under äktenskapet, rätt att förvärva efternamnen som ett dubbelt efternamn även 

sedan äktenskapet har upplösts. Dock med den andres samtycke. En efterlevande make får 

alltid förvärva ett sådant efternamn som del i ett dubbelt efternamn.  

 

Vidare kan ett adoptivbarn som inte behållit sitt namn ansöka om att förvärva det som en del i 

ett dubbelt efternamn. I samtliga fall ska det framgå i vilken ordning man vill ha de båda 

efternamnen och om de ska vara förenade med bindestreck. Den som har dubbelt efternamn 

kan dock när som helst ansöka om att stryka ett av namnen, byta plats på dem samt lägga till 

eller ta bort bindestrecket.
51

 

 

Kommittén föreslår alltså att dubbla efternamn ska ersätta mellannamn. En förutsättning för 

dubbelt efternamn är att båda namnen som ska bilda dubbelnamnet kan förvärvas var för sig. 

Det ska därmed bli möjligt att förvärva dubbelt efternamn bildat av ett namn som förvärvats 

på familjerättslig väg och ett som förvärvat på administrativ väg eller två namn förvärvade på 

det ena eller andra sättet. Även ett namn som kan förvärvas enligt förslagets 38 § om 

internationella förhållanden ska kunna utgöra del i ett sådant dubbelt efternamn. Ett dubbelt 

efternamn ses som två efternamn. Detta för att inte reglerna om skydd för namn ska kunna 

kringgås. Det dubbla efternamnet omfattas dock inte av namnskyddet. Flera personer kan 

därmed bära samma dubbla efternamn. Anledningen till detta är att man vill undvika den 

begränsning av dubbla efternamn som skulle uppstå om dessa skulle omfattas av 

namnskyddet. Ett dubbelt efternamn kan, som lydelsen antyder, endast bestå av två stycken 
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efternamn. En person som redan bär ett dubbelt efternamn och ska förvärva ytterligare ett 

måste alltså välja bort ett av sina tidigare efternamn till förmån för det nya. Samma sak gäller 

då båda föräldrar har dubbla efternamn och barnet ska förvärva efternamn från de båda. De 

ligger då på föräldrarna att avgöra vilka två av föräldrarnas totalt fyra efternamn som barnet 

ska förvärva.  

 

Enligt nuvarande namnlag får inte en make sedan äktenskapet har upplösts förvärva den andra 

makens efternamn som ett efternamn, men däremot som ett mellannamn. Samtycke krävs 

dock. Detta vill kommittén överföra till den nya lagen så att en make efter att äktenskapet har 

upplösts kan förvärva den andra makens efternamn som en del i ett dubbelt efternamn. 

Samtycke ska fortsätta att vara en förutsättning med undantagsfall då det handlar om en 

efterlevande make.  

 

Det ska stå var och en fritt att välja i vilken ordning man vill ha sina efternamn och även om 

namnen ska vara förenade med bindestreck eller ej. Ordningsföljden kan senare ändras och 

även bindestreck kan senare läggas till eller tas bort. Däremot ska det ej vara möjligt att 

förvärva ett dubbelt efternamn hopskrivet, t.ex. Svenssoneriksson.
52

 

 

 

6.2 Förnamn 

 

Tidsfristen om 3 månader att ansöka om förnamn ska, precis som för efternamn, kvarstå. I 

förslaget har man däremot lagt till att förnamn förvärvas då det/de registreras. Den nuvarande 

lydelsen är att förnamn förvärvas då anmälan kommer in. Reglerna i nuvarande namnlag om 

ett senare ytterligare förvärv, att byta ut eller stryka namn samt att ändra ordningsföljden eller 

stavning har sammanfattats i endast en mening i lagförslaget:  

 
”Ändring av förnamn kan ske efter ansökan hos Skatteverket.” 

 

Begränsningarna att ändring endast får göras en gång och att ett ursprungsnamn alltid måste 

behållas har utelämnats ur förslaget. Även begränsningen att ändring av förnamnets stavning 

endast får göras om uttalet inte ändras, har också helt utelämnats. Fortfarande kvarstår dock 

reglerna om att ett förnamn inte får väcka anstöt eller leda till obehag för den som bär det och 

det får heller inte godkännas om det annars av någon anledning är uppenbart att det är 

olämpligt som förnamn. Reglerna om PRV har, av förklarliga skäl, tagits bort även de och 

regeln om att förnamn förvärvas genom anmälan till Skatteverket likaså.
53

 

 

I nuvarande namnlag är lydelsen att en anmälan om förnamn ska skickas in. Den nya lydelsen 

blir att man ska ansöka om förnamn. Ändringen innebär inte någon förändring i sak utan är 

endast en konsekvens av det nya enhetliga förfarandet av namn. En avsevärd förenkling av 

reglerna om förnamn har gjorts i förslaget, men trots det har reglerna inte ändrats så mycket. 

De stora skillnaderna är att man ska få byta namn flera gånger i stället för endast en gång och 

att man inte behöver ha kvar ett ursprungsnamn. En ändring av lydelsen som gjorts i de nya 

reglerna är att det inte längre ska räcka med att ett namn kan leda till obehag för den som bär 

det, det ska krävas att namnet kan leda till väsentligt obehag för den som bär det. Även här 

har alltså en lättnad gjorts.
54
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7 Konsekvenser vid ett antagande 

 

Då en reform ska ske följer av förklarliga skäl en hel del konsekvenser. Sådana konsekvenser 

kan vara av både ekonomisk och övrig karaktär. Nedan följer kommitténs resultat av vad 

sådana övriga konsekvenser kan väntas bli. De ekonomiska konsekvenserna lämnas därmed 

utan avseende.  

 

 

7.1 Övriga konsekvenser 

 

Kommittén anser att förslaget om att tillåta dubbla efternamn kommer att få positiva 

konsekvenser i form av en gynnsam jämställdhetseffekt. Kvinnans och mannens namn blir 

helt likvärdiga och förhoppningen är att det ska leda till att det blir naturligt att kvinnans 

efternamn bildar en del i ett dubbelt efternamn i stället för bara mannens, som för närvarande. 

Kommittén anser vidare att detta även är positivt för barnen som kommer kunna ha 

namngemenskap med både mammans och pappans sida av släkten. Också att reglerna om att 

byta efternamn lättas upp medför att barnets rätt till namn och rätt att välja namn stärks. 

Ytterligare en förändring som främjar denna rätt är att barn, vars faderskap upphävs, inte 

längre automatiskt förlorar sitt efternamn eftersom det enligt förslaget ska krävas att den som 

efternamnet tillhör för talan mot barnet.  

 

Förslagen kan antas få positiva integrationspolitiska konsekvenser då de är utarbetade att vara 

neutrala i förhållande till olika namntraditioner och alltså stärker möjligheterna för alla att 

välja namn efter önskemål, oavsett bakgrund. Dessutom ger förslaget, om att efternamn som 

bärs av 2000 personer eller fler inte längre ska omfattas av namnskyddet, större möjlighet att 

integrera genom att byta till ett i Sverige väletablerat efternamn.
55
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8 Analys 

 

För att lättare skapa struktur har jag valt att dela upp min analys i fyra delar. En avseende 

efternamn, en om mellannamn/dubbelt efternamn, en om förnamn och slutligen en generell 

bedömning av lagförslaget samt dess konsekvenser i praktisk bemärkelse.  

 

 

8.1 Efternamn 

 

Då efternamn är den mest omfattande delen av namnlagen är det inte så konstigt att det är den 

mest omarbetade delen. Automatförvärven för nyfödda och adopterade ska försvinna helt och 

tanken bakom det är god, men vad innebär det egentligen i praktiken? Kommittén anser att 

det innebär att föräldrar har möjlighet att välja vad barnet ska heta redan från födseln. Detta 

gynnar i stort sett endast de föräldrar som vill att deras barn ska förvärva ett annat efternamn 

än föräldrarnas eller tidigare syskons, vilket jag anser är en minoritet idag även om det blir allt 

vanligare. Dessutom ser jag det som problematiskt för föräldrar som inte förstår svenska. Idag 

är automatförvärvet för syskon ofta deras räddning, då barnet får ett efternamn. Försvinner det 

automatförvärvet kan det bli lite extra krångligt för just dessa föräldrar. 

 

I adoptivförhållanden kan jag hålla med om att ett automatförvärv kan vara aningen mer 

problematiskt, men i fall då föräldrar vill ge sitt barn det efternamn som de själva bär är det 

desto mindre så. Bär föräldrarna ett gemensamt efternamn så är det med största sannolikhet så 

att de vill att barnet ska bära samma efternamn. Här borde ett automatförvärv kvarstå. I stället 

vill man att föräldrarna ska ansöka om att barnet ska förvärva detta namn. Detta ter sig, i min 

mening, onödigt. Vill föräldrar med gemensamt efternamn att deras barn ska förvärva ett 

annat efternamn så kan de byta efternamn på barnet precis som tidigare, alternativt att man 

förkortar fristen i dessa fall från 3 månader till 1 månad, dvs. att automatförvärvet blir aktuellt 

tidigare för föräldrar med gemensamt efternamn.  

 

Om föräldrarna inte är gifta krävs ett fastställande av faderskapet för att barnet ska kunna 

förvärva pappans efternamn. I nuvarande namnlag finns en regel som säger att om faderskapet 

inte har fastställts inom 3 månader så förvärvar barnet mammans efternamn. Denna regel har 

tagits bort i förslaget. Jag kan förstå kommitténs tanke om att regeln är onödig eftersom 

utgången blir densamma, men jag anser ändå att den nya regeln brister i tydlighet. Om 

föräldrarna skickar in en ansökan om att barnet ska förvärva pappans efternamn och 

faderskapet inte hinner bli fastställt inom 3 månader, vilket är vanligt framförallt i 

semestertider, så verkar det ju egendomligt för den enskilde om myndigheten skickar hem ett 

avslagsbeslut med anledning av att en ansökan inte inkommit inom 3 månader. En ansökan 

har ju inkommit och jag anser att det ligger på myndigheten att bemöta den ansökan på rätt 

sätt, dvs. att ansökan blir avslagen på grund av att faderskapet ej är fastställt och inget annat. 

Ett avslagsbeslut skulle visserligen kunna grundas på att ingen förälder bär namnet då 

faderskapet inte är fastställt eftersom den påstådda fadern ej anses vara förälder. Reglerna 

underlättar för myndigheten vid beslutstagande och därför anser jag att det i förslaget bör 

finnas en tydligare regel om detta.  

 

Att en ansökan ska göras i stället för en anmälan är en logisk följd av ändringarna som blir 

aktuella i och med lagförslaget. I nuvarande namnlag kan föräldrarna endast välja den ena 

eller andra förälderns efternamn eller namn som ogift. Då detta alltid är möjligt att förvärva 
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räcker det att endast anmäla vilket namn barnet ska ha. I förslaget får föräldrar fler 

valmöjligheter till efternamn för sina barn vilket medför ett större behov av en prövning av 

efternamnet i vissa fall. Det är ju inte helt säkert att barnet kan förvärva det efternamn som 

föräldrarna anmäler om det rör sig om patro-/metronymikon eller dubbelt efternamn. 

Ändringen från anmälan till ansökan innebär ingen saklig förändring egentligen men jag 

håller med kommittén här om att formuleringen ”ansöka” är mer passande.  

 

Enligt förslaget så ska ett barn förvärva moderns efternamn om ingen ansökan har gjorts inom 

3 månader. Detta måste i så fall omfatta även dubbla efternamn, trots att dessa i lagens 

mening ska ses som två efternamn. Har föräldrarna gemensamt efternamn och ingen ansökan 

görs inom 3 månader så förvärvar barnet moderns efternamn som då eventuellt är ett 

giftasnamn. Detta blir dock inget problem tack vare lättnaden av reglerna om att förvärva 

giftasnamn.  

 

”En gång PRV, alltid PRV” är ett talesätt som svenska myndigheter idag tillämpar och det 

innebär att då ett efternamn förvärvas genom PRV så släcks alla tidigare efternamn ut, även 

ogiftasnamn. I praktiken så innebär det idag att en person som har bytt efternamn hos PRV 

inte senare kan byta efternamn hos Skatteverket även om denne aldrig bytt efternamn hos 

Skatteverket tidigare. Detta beror på att fokus idag ligger på hur ett efternamn har förvärvats. 

Enligt förslaget ska PRV inte längre handlägga namn, endast Skatteverket, och dessutom har 

fokus tagits från hur namnet förvärvats. Reglerna om byte av efternamn har därmed öppnats 

upp rejält. Det nuvarande talesättet ”En gång PRV, alltid PRV” blir inte längre aktuellt och 

eftersom man slopat begränsningen av antal gånger ett efternamn får bytas även för personer 

över 18 år så kommer det ovanstående problemet ej längre vara ett bekymmer. Man har även 

öppnat upp så att det ska vara möjligt att förvärva ett namn som tidigare burits av en förälder 

så länge namnet inte är förvärvat genom äktenskap. Det ökar möjligheterna att förvärva ett 

efternamn som t.ex. ens mormor bär eller har burit, förutsatt att ens mamma en gång burit det, 

vilket är bra framförallt i de fallen man känner större tillhörighet till någon annan än ens 

föräldrar. Nu är det endast möjligt att förvärva ett sådant namn om det är ens mammas 

ogiftasnamn, vilket inte är säkert.  

 

De regler angående byte av efternamn som jag tror kommer användas mest frekvent är de nya 

reglerna om att bära dubbelt efternamn (se avsnitt 8.2), eller möjligtvis patro-/metronymikon. 

Det har innan nuvarande namnlag varit möjligt att bära patro- eller metronymikon och jag har 

märkt att efterfrågan för dessa efternamn har varit relativt stor. Det är visserligen möjligt att 

förvärva ett sådant efternamn enligt nuvarande namnlag också, men endast hos PRV mot en 

avgift. Jag tror att patro- och metronymikon är en återkommande trend på namnområdet och 

kan därför tycka att det är bra att reglerna öppnas upp på detta område så att alla i så fall kan 

välja att bära ett patro- eller metronymikon och inte bara de som har råd att betala namnet.  

 

Regeln att byte till ett efternamn som ens förälder har förvärvat genom äktenskap ska kräva 

samtycke av maken i det äktenskapet ska inte längre gälla. Det ska gå att fritt förvärva ett 

sådant giftasnamn. Samma sak gäller då en person bär ett giftasnamn och förvärvar ett annat 

giftasnamn vid äktenskaps ingående och sedan vill återta sitt tidigare giftasnamn. I nuvarande 

namnlagen finns ett skydd för giftasnamn och den som vill återta sitt namn efter ett äktenskap 

kan endast återta sitt namn som ogift. Det ska vara möjligt att återta ett efternamn som man 

tidigare burit, oavsett namntyp. Skyddet för giftasnamn är därmed borttaget i förslaget. I det 

fall en person byter bort sitt vid födelsen förvärvade efternamn och ingen av föräldrarna bär 

namnet eller har burit namnet, finns ingen möjlighet för den personen att återta sitt tidigare 

efternamn. Om samma person däremot gifter sig och förvärvar makens efternamn så ska det 
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vara möjligt för den personen att återta ett tidigare efternamn. Det borde omfatta även ett 

sådant efternamn som det enligt ovanstående exempel inte är möjligt att byta tillbaka till.  

 

I nuvarande namnlag anges att en anmälan om efternamn ska göras vid ingående av 

äktenskap. Denna regel är, som sagts ovan, inte sanktionerad och väljer paret att inte skicka in 

en anmälan om efternamn så händer ingenting. Myndigheten antar då att makarna vill behålla 

sina namn tills vidare. Detta har kommittén ansett att det bör finnas stadgat. Å ena sidan kan 

det tyckas vara en onödig regel eftersom det redan fungerar på detta sätt i praktiken, men å 

andra sidan skadar det aldrig att förtydliga och komplettera lagtext att detta lika gärna kan 

införas. 

 

I förslaget stadgas att det ska vara möjligt att förvärva en makes efternamn även om detta är 

förvärvat genom ett tidigare äktenskap. Jag kan förstå resonemanget i detta att man ska kunna 

behålla det efternamn man en gång fått och även kunna ha detta i namngemenskap med sin 

nya familj, men jag anser ändå att reglerna om skydd av dessa namn ska kvarstå. Det ter sig 

underligt enligt mig att man vill dela sitt förvärvade namn från ett tidigare äktenskap med en 

ny partner och eventuellt barn, alternativt att man vill förvärva ett efternamn som ens nya 

partner förvärvat i ett tidigare äktenskap. Man skulle då alltså ha namngemenskap med någon 

släkt som inte alls är ens egen eller ens partners. Dessutom skulle jag själv inte vilja att min 

expartner skulle överföra mitt efternamn i ett nytt äktenskap. Hela situationen ter sig, för mig, 

underlig och främmande, som ett stort inskränkande av min namnintegritet. Ur en annan 

aspekt kan jag tänka mig att dessa regler, om än av mindre betydelse, försvårar släktforskning 

en aning i framtiden. Detta gäller dock för flera av de nya reglerna.  

 

Man har föreslagit att det ska vara möjligt att byta namn flera gånger under ett äktenskap. 

Denna regel kommer, tror jag, underlätta för många. Det är många som inte riktigt vet vad de 

vill heta när de ingår äktenskap och så velar de lite fram och tillbaka och vet inte om att man i 

dagsläget endast kan förvärva makes efternamn som efternamn en gång. Sen är det många 

som under äktenskapet funderar på skilsmässa och är lite snabba på att återta sitt eget 

efternamn. När det sen inte blir någon skilsmässa vill man, såklart, återigen förvärva makens 

efternamn och detta är då inte möjligt. Den nuvarande regeln är, tycker jag, relativt underlig 

eftersom det är fullt möjligt att förvärva makes efternamn som ett mellannamn hur många 

gånger man vill men endast en gång som efternamn. Jag anser här att syftet med att begränsa 

efternamnet försvinner lite i och med att det kan förvärvas som mellannamn upprepade 

gånger. Det verkar som att jag och kommittén är överens i denna fråga. 

 

11 § 1 st i förslaget om att en ansökan om ett efternamn ska lämnas in till Skatteverket anser 

jag vara en delvis onödig regel. Om det blir så att Skatteverket är den enda namnmyndigheten 

så säger detta sig självt och därför behöver det inte stå uttryckligen. I stället skulle stadgandet 

kunna formuleras: ”Byte av efternamn till nybildat efternamn eller till ett befintligt efternamn 

som inte kan förvärvas enligt 1-10 §§ eller 38 § kan ske efter ansökan.” Det gäller för övrigt 

alla regler i förslaget. Är Skatteverket enda namnmyndigheten behöver det ej stå i varje regel 

att ansökan ska göras hos Skatteverket. Det räcker då att det står var ansökan ska lämnas om 

ett undantagsfall uppstår. Vad gäller ändringen om att ett byte till annat efternamn ska kunna 

ske flera gånger utan att särskilda skäl krävs, så ställer jag mig på kommitténs sida. Det är inte 

personnamnet som är vår främsta identifikationsuppgift, snarare personnumret, varför det inte 

är så troligt att brottsbenägna personer kan undandra sig ansvar genom att endast ändra namn. 

Det kan å andra sidan ses som något positivt att ändring kan göras många gånger, inte minst i 

de fall en kvinna försöker gömma sig från en våldsbenägen man. Sådana fall finns det alldeles 

för många av och jag tror att ett verkligt behov kan tillgodoses genom detta. I och med den 
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ökade tekniken och globaliseringen är det som att våra samhällen krymper och även 

offentlighetsprincipen gör det allt svårare att gömma sig när det verkligen behövs. Ibland kan 

det vara bra att det är svårt att gömma sig, t.ex. i brottsliga sammanhang, men det måste vägas 

mot möjligheten för utsatta kvinnor och även barn att undkomma sina plågoandar. Dessutom 

tror jag inte att myndigheter har så svårt att följa olika personer som enskilda har eftersom 

myndigheter får en underrättelse av Skatteverket då ett namnbyte har skett, vilket inte 

enskilda personer får.  

 

I namnlagen finns regler om vilka namn som inte ska godkännas, dvs. ett skydd för vissa 

namn. Enligt förslaget ska dock namn som bärs av 2000 personer eller fler undantas från 

detta. Det innebär att vem som helst ska kunna heta t.ex. Andersson. Detta förslag har både 

nackdelar och fördelar. Nackdelarna är att vissa har skydd för sina släktnamn medan andra 

inte har det, vilket kan verka orättvist. Om man råkar ha ett vanligt efternamn så kan alltså 

vem som helst få namnet som man bär. Jag kan här anse att gränsen hade kunnat vara lite 

högre än så om regeln ska finnas över huvud taget. Helst skulle jag se detta ur ett 

rättviseperspektiv, att antingen så har alla skydd för sina släktnamn eller så har ingen det. 

Fördelarna är, som nämnts tidigare, att personer på flykt har lättare att gömma mig men också 

att personer som invandrar kan byta namn och på så vis eventuellt känna större tillhörighet till 

Sverige.  

 

Den så kallade 100-årsregeln i förslagets 14 § gör det möjligt för en sökande att förvärva ett 

efternamn som har funnits i släkten i rakt uppstigande led i minst två generationer under en 

period om fem generationer eller inom 100 år. Det finns även nu en möjlighet att förvärva ett 

efternamn som funnits långt bak i släkten, dock är den möjligheten inte lagstadgad och 

dessutom begränsad till viss del. Fördelen med detta är att en sökande kan förvärva ett 

efternamn som tidigare släktingar bytt bort och på så sätt knyta an med sina rötter. Nackdelen 

är främst handläggningstiden då det skulle krävas relativt omfattande utredningar, från 

namnmyndighetens sida, i dessa fall i form av beställningar av personakter från landsarkiven. 

Även om dessa personakter går att beställa så kan det ibland ta lång tid för myndigheter att 

erhålla dessa. Skulle detta bli aktuellt skulle det även vara lämpligt att se över en 

effektivisering av landsarkivens verksamhet alternativt att namnmyndigheten lättare skulle 

kunna få tag i personakterna.  

 

Ett efternamn får inte godkännas om något hinder finns enligt 12-13 §§ lagförslaget, se avsnitt 

6.1.5. Det finns dock en ventil för detta i 14 § att ett sådant efternamn kan godkännas om det 

föreligger särskilda skäl. Lydelsen i nuvarande namnlag är synnerliga skäl. Även i dessa fall 

har alltså en lättnad av reglerna gjorts. Som synnerliga skäl har framhävts att det kan röra sig 

om fall då en person har burit namnet under en lång tid eller om en före detta brottsling 

behöver byta efternamn för att lättare återgå till ett normalt liv i samhället. Skälen som 

förslaget syftar till ska därmed inte fordras samma styrka. Det antal fall som faller in under 

detta torde vara så pass få att denna lättnad av reglerna inte påverkar vår namnkultur så pass 

mycket.  

 

Vad gäller förslagets regler om förlust av efternamn så håller jag med kommittén. Det är inte 

nödvändigt att ha så omfattande och snåriga regler som i nuvarande namnlag. Dessutom är det 

en modern uppryckning som har gjorts då regeln angående hävt faderskap har 

könsneutraliserats och lyder att ett föräldraskap har hävts.  

 

Angående reglerna om särskilt skydd för efternamn så ställer jag mig även där på kommitténs 

sida. Det är heller ej här nödvändigt med så omfattande regler. Också regleringen att den som 
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förlorat sitt efternamn ej längre ska återfå sitt tidigare efternamn automatiskt är bra, eftersom 

personen i fråga försökt byta namn av en anledning och därför ej bör tvingas tillbaka till detta 

namn. Jag anser, liksom kommittén, att det är lämpligt att domstolen avgör vilket namn 

personen får förvärva, inom ramarna för namnlagen såklart.  

 

 

8.2 Mellannamn/Dubbelt efternamn 

 

En av de största anledningarna till att lagförslaget kom var mellannamn. Mellannamn har 

länge vållat bekymmer både hos enskilda och hos myndigheter. Även jag har märkt hur 

otroligt dåligt det har fungerat i praktiken. Tanken är god att man ska kunna ha 

namngemenskap med flera personer eftersom det idag är så vanligt att man heter olika i 

familjerna, men jag tror också mer på dubbla efternamn än på mellannamn.  

 

Dubbla efternamn ska alltså kunna förvärvas. I 19 § lagförslaget finns en förbudsregel som 

anger att namn som består av fler än två delar inte får bildas. Av regeln tolkar jag det som att 

det gäller alla efternamn, såväl familjerättsliga som administrativa.  

 

De föreslagna reglerna om makars namn anger att det ska vara möjligt att förvärva dubbelt 

efternamn, men endast om båda vill ha dubbelt efternamn. Syftet med dessa regler är att 

makarna ska nå full namngemenskap. I dagsläget är det ganska vanligt att endast en av 

makarna vill bära mellannamn för att uppnå namngemenskap med sin make och dessutom 

behålla sitt eget efternamn. Om endast en av makarna vill ha dubbelt efternamn enligt de 

föreslagna reglerna så går inte detta på familjerättslig väg, endast administrativ, vilket innebär 

att något som idag är kostnadsfritt enligt förslaget kommer att bli avgiftsbelagt. Jag anser att 

även detta borde vara möjligt avgiftsfritt då jag inte ser någon anledning till att försvåra 

reglerna i detta hänseende när övriga regler lättas upp avsevärt.  

 

 

8.3 Förnamn 

 

Angående förnamn så anser jag det märkligt att ändra från att ett förnamn anses förvärvat vid 

anmälan till att ett förnamn anses förvärvat då det registreras. För det första händer det ibland 

att vissa inte inkommer med anmälan förrän efter ca 3 månader. Olika kontor har olika lång 

handläggningstid, beroende på arbetsbelastning och för vissa kontor kan det ta uppåt 1 månad 

innan ärendet handläggs. Om ärendet sedan behövs kompletteras av någon anledning tar detta 

några veckor till och då är vi snart uppe i 5 månader innan barnet har fått ett förnamn. 

Skillnaden med detta från hur det är idag är att idag registreras förnamnet från 

anmälningsdatumet, oavsett vilket datum det registreras, vilket gör att det kommer se ut som 

att det dröjt max 3 månader innan barnet får ett förnamn. Föräldrarna anmälde ju trots allt 

förnamnet efter 3 månader och inte efter 5 månader, vilket för mig till nästa argument. Det ter 

sig mera riktigt att det är föräldrarna som, genom sin anmälan (eller ansökan), avgör datumet 

som namnet ska registreras och inte myndigheten.  

 

Reglerna kring förnamn har lättats upp rejält även de. Det ska vara möjligt att byta förnamn 

hur många gånger som helst och ett ursprungsnamn behövs inte längre behållas. I och med 

dessa regler behövs inte längre regeln som säger att ett förnamns stavning endast får ändras så 

länge uttalet förblir detsamma. Denna ändring anser jag är på sin plats. Jag ser ingen 
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anledning till varför man inte ska få byta förnamn flera gånger eller varför man måste behålla 

ett ursprungsnamn. Ett förnamn får ju inte godkännas om det kan innebära obehag för den 

som bär det. Det kan vara så att ens förnamn associeras med något som för en själv väcker 

obehag och då är det bra tycker jag att man kan byta ut det. Det är ju trots allt någon annan 

som från början har valt vad jag ska heta och ingen borde ha så mycket att säga till om vad jag 

ska heta, som jag. Inom rimliga gränser förstås. Kommittén föreslår att alla byten av förnamn 

nu ska vara avgiftsfria, vilket kan vara bra generellt sett. Dock tror jag att det finns en liten 

risk för att detta kan missbrukas av vissa. Det finns en oro hos mig att det kan bli en 

kommande trend att byta namn i takt med vad som är populärt just nu.  

 

 

8.4 Lagförslaget och dess praktiska konsekvenser 

 

Reglerna för efternamn är, i nuvarande namnlag, mycket mer omfattande är vad övriga regler 

är. Så är också fallet i förslaget. En av anledningarna till detta är att efternamnet är vår 

tillhörighet till vår släkt och att detta anses till viss del skyddsvärt. Det är också därför 

viktigare från början vilket efternamn vi får. Förnamn har inte alls samma vikt och är därför 

inte lika skyddsvärda.  

  

Det har ansetts förvirrande för många varför det är två myndigheter som handlägger namn, 

varför en av dem tar ut en avgift och varför vissa namnbyten ska till den ena eller andra 

myndigheten. Också detta är en av de stora anledningarna till kommitténs förslag. Tanken är 

nu att det endast ska finnas en namnmyndighet som handlägger alla namn, vilket jag anser är 

rätt. Det kommer underlätta för båda enskilda och myndigheterna. De enskilda slipper bli 

förvirrade på samma sätt. Jag vet inte hur många gånger jag själv fått ett ärende som 

egentligen ska till PRV och sen blir medborgarna upprörda och anser att det är jättekonstigt 

att Skatteverket inte kan handlägga vissa namnärenden. Myndigheterna får en större 

helhetsbild av namnområdet och jag tror att det kan leda till att medborgarna kan få bättre och 

snabbare service. Det kommer nog vara rörigt i början av omstruktureringen, men sedan tror 

jag att det blir både tidseffektivt och ekonomiskt.  

 

En negativ aspekt om det blir för enkelt att byta efternamn är, som redan nämnts ovan, att det 

kan försvåra för släktforskning i framtiden. Även förnamnsbyten kan påverka detta om än ej i 

samma utsträckning. Det finns en viss risk för att vissa kommer missbruka rätten att byta 

namn om det blir för enkelt och på så vis överbelasta myndigheten. Denna risk torde dock inte 

vara alltför överhängande. Jag tror dock att det kommer bli en smärre anstormning med 

namnansökningar då detta förslag träder i kraft av folk som vill byta till ett dubbelt efternamn 

eller ett patro- eller metronymikon, alternativt ändra förnamn för andra gången. 

 

Generellt är jag positiv till lagförslaget med vissa reservationer, som t.ex. att vissa 

begränsningar och skyddsregler borde kvarstå och att ena maken ej längre kostnadsfritt kan ha 

två namn. 
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