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Sammandrag 

 
Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka motiv som fanns bakom släktnamnsbyten i 

Sverige åren 1944–1946.  

 Materialet består av ansökningar om släktnamnsbyte där motiveringarna i dessa har excer-

perats och analyserats. Som analysverktyg används bland annat namnteori och teorier om hur 

språket kan påverka identiteten. Uppsatsen diskuterar, utifrån motiveringarna, möjliga drivkraf-

ter bakom namnbytestrenden under mitten av 1940-talet.   

Resultaten visar på fem motiveringstyper där det mest framträdande är att personer önskar 

ett släktnamn som redan finns, eller funnits i släkten.  

 Slutsatserna antyder att flera olika faktorer, samhälleliga såväl som identitetsmässiga, kan 

vara sådana som drev på namnbytestrenden även om det inte utifrån undersökningens resultat 

går att peka på en enskild drivkraft.  

 

Nyckelord: onomastik, socioonomastik,personnamn, släktnamn och namnbyten.    
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1. Inledning 

Vad är det som driver personer att byta släktnamn? Någon gång har vi kanske hört: ”det där 

namnet är säkert taget” som något nedvärderande, som om personen endast bytt släktnamn av 

fåfänga. Under 1900-talet bytte många personer i Sverige släktnamn, men alla fick inte sin 

ansökan om släktnamnsbyte godkänd:  

 

I min ungdom ansökte jag en gång om att få byta mitt dittillsvarande namn mot Momåla. Länssty-

relsen i Kronobergs län avslog min begäran; Moberg var tillräckligt egenartat. Men hade jag fått det 

som jag ville skulle jag ha blivit författaren Vilhelm Momåla och varit ensam innehavare av namnet 

i Sverige. Jag är ännu Kungl. Befallningshavare i Växjö gramse för avslaget.  

 

Orden är Vilhelm Mobergs (1958, s. 115). Vi kan anta att Momåla valdes för att visa härkomst 

från Moshultamåla by i Småland, där Moberg var född och uppvuxen. Han skrev även en tid 

under pseudonymen Ville i Momåla. Men varför ville han byta släktnamn? Flera decennier efter 

avslaget på namnbytesansökan är han fortfarande upprörd över beslutet. Det verkar ha varit 

viktigt för honom att få ett nytt släktnamn. Kanske var det viktigt för en ung författare med 

stora ambitioner att vara ”ensam innehavare av namnet i Sverige”. Namnet skulle kanske ha 

blivit ett sorts varumärke eftersom han genom namnbytet skulle ha skiljt ut sig från andra. Nå-

gon annan Vilhelm Momåla hade inte funnits att sammanblandas med. Han påpekar även att 

han ”skulle ha blivit författaren Vilhelm Momåla”. Skulle han med en namnändring blivit nå-

gon annan och fått en annan identitet? Skulle författaren Vilhelm Momåla ha skiljt sig från 

författaren Vilhelm Moberg? Med namnbytet hade han ju på ett sätt distanserat sig från övriga 

i familjen eftersom han då inte delat släktnamn med föräldrar, syskon och övriga släktingar.  

Den namnändringsansökan som han skrev, undertecknade och skickade in till myndighet-

erna avslogs. Länsstyrelsen ansåg att Moberg visst räckte för att skilja ut honom från andra med 

förnamnet Vilhelm. Om Moberg hade varit född Andersson hade nog författaren med all sanno-

likhet blivit Vilhelm Momåla. Det var nämligen främst personer med son-namn som fick sina 

ansökningar om släktnamnsbyte godkända. 

Moberg var ingalunda ensam om att vilja byta släktnamn under första halvan av 1900-talet. 

Några decennier efter Mobergs försök till namnbyte bytte svenskarna släktnamn i en utsträck-

ning som aldrig förr. Åren 1920–1953 ansöktes det om, och beviljades 63 000 nya släktnamn i 

Sverige. Detta inte inräknat personer som bytte till redan befintliga namn.  

1.1 Problemformulering  

Det höga antalet släktnamnsbyten i Sverige under 1900-talet har beskrivits som något världs-

unikt (Brylla 2003, s. 67). Tidigare forskning som behandlat släktnamnsbyten under 1900-talet 

har framförallt fokuserat på namnens språkliga karaktär (se bland andra Björkstrand 1972). 

Mindre fokus har lagts på motiven bakom släktnamnsbyten med undantag av Lif (2004) och 

Frändén (2010), som behandlat släktnamnsbyten ur ett etnicitetsperspektiv. Även Staffan Ny-

ström (2008) har i en studie undersökt motiveringar för släktnamnsbyten år 1931. Något större 
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grepp om släktnamnsbytena som ett enskilt fenomen, med fokus på motiven bakom, har tidigare 

inte tagits.  

Som en indikator på aktiviteten för släktnamnsbyten i Sverige kan man studera antalet ny-

bildade släktnamn som personer tillåtits anta. Med nybildade släktnamn avses sådana namn 

som inte bärs av någon annan utan släktnamnet är nytt för namnbeståndet. Åren 1920–1953 

nybildas ungefär 63 000 släktnamn i Sverige. Ungefär en tredjedel av dessa, 21 500 stycken, 

nybildas under en period på endast 5 år 1941–1946. Detta kan jämföras med 10 000 nybildade 

släktnamn åren 1936–1940 och 17 000 nybildningar åren 1946–1952 (SOU 1954:1, s. 32). År 

1922 inkom endast 277 ansökningar om nybildat släktnamn (Brylla 1995, s. 68).  I statistiken 

framträder perioden 1941–1946 som särskilt intressant.  

Man kan undra vilka drivkrafterna bakom denna namnbytestrend var. Trots uppmuntran 

från svenska staten i form av böcker med namnförslag (se 2.4) är det ändå personerna själva 

som tar beslutet att byta släktnamn. Utan alla enskilda beslut, i varje enskilt fall, hade troligen 

aldrig några namnbyten förekommit. Böcker med namnförslag kunde inspirera till namnbyte, 

men inte tvinga personer att byta namn.  

Vi vet alltså att aktiviteten för släktnamnsbyten var stor i Sverige under mitten av 1900-

talet, särskilt under 1940-talets första hälft. Vi vet också i viss utsträckning vilka typer av namn 

personerna bytte till och vilka de bytte bort. Motiven bakom denna stora mängd namnbyten är 

dock fortfarande höljda i dunkel. Denna uppsats syftar till att kasta ljus på motiven och disku-

tera möjliga drivkrafter bakom det stora antalet släktnamnsbyten i Sverige under mitten av 

1940-talet.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är, att med utgångspunkt i namnändringsansökningar om släktnamnsbyte kart-

lägga vilka motiv svenskar hade för namnbyte under perioden 1944–1946. I förlängningen vill 

även uppsatsen, så långt det är möjligt, diskutera möjliga drivkrafter bakom namnbytestrenden 

under perioden.  

 

Syftet utmynnar i följande frågor till materialet:  

 

1. Vilka motiveringar till släktnamnsbytet anges i namnändringsansökningarna? 

2. Går det att identifiera typer av motiveringar som flera ansökningar har 

gemensamt och i så fall vilka?  

1.3 Terminologi 

Termen släktnamn är central för denna undersökning och väljs av två skäl. För det första an-

vänds termen nästan uteslutande av de som vill byta släktnamn, liksom av myndigheterna, så 

att konsekvent använda termen släktnamn minskar begreppsförvirringen i den fortsatta fram-

ställningen. För det andra pekar termen på intentionen som namnbytarna troligen hade med det 

släktnamn om önskades, nämligen att namnet skulle ärvas inom släkten.  
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Släktnamn har definierats olika av olika forskare. Lennart Ryman (2002) definierar släkt-

namn som ” […] att det blivit brukat i två på varandra följande generationer eller av två syskon” 

(s. 25). Denna definition förutsätter att namnet ärvs, eller att det delas inom släkten. Min under-

sökning kan inte svara på om namnet som sökts ärvs, eller om det överhuvudtaget kommer att 

bäras av någon. 

Min definition av släktnamn blir därför densamma som hos Sirkka Paikkala (1995, s. 121): 

”ett släktnamn är sådant tillnamn1 som varit avsett att gå i arv eller ett namn med vars hjälp 

förhållandet till en släkt velat påvisas”. Denna definition ställer inga krav på namnets ärftlighet 

utan ringar in de intentioner med namnet som namnbytarna i min undersökning troligen hade 

med det sökta namnet.  

Även annan namnterminologi används i uppsatsen och behöver närmare preciseras. Med 

förnamn avses det, eller de, namn som står före släktnamnet, exempelvis Kristina Nilsson. Med 

patronymikon avses ett släktnamn som har ett förnamn som förled och -son eller -dotter som 

efterled, exempelvis: Johansson eller Johansdotter. För patronymikon kan man skilja mellan 

primärpatronymikon och sekundärpatronymikon. Primärpatronymikon är sådana namn där 

man till sin faders namn lägger till -dotter eller -son. Dottern till en Lars Nilsson kan således 

heta Kristina Larsdotter. Sekundärpatronymikon är patronymikon som går i arv. Dottern till 

Lars Nilsson heter då Kristina Nilsson.  

1.4 Disposition 

I avsnitt 2 tecknas den samhälleliga, namnhistoriska och juridiska kontext som namnbytena 

sker i. Avsnitt 3 tecknar en forskningsöversikt med fokus på orsaker till släktnamnsbyten samt 

släktnamn och identitet. Undersökningens teoretiska utgångspunkter presenteras i avsnitt 4. 

Undersökningens material och metod presenteras och diskuteras i avsnitt 5. Resultaten presen-

teras i avsnitt 6, för att sedan diskuteras i avsnitt 7. Avsnitt 8 redovisar undersökningens slut-

satser samt uppslag till vidare forskning.  

  

                                                 
1 Termen tillnamn betecknar namn som läggs till förnamnet.   
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2. Bakgrund 

Släktnamnsbytena under mitten av 1940-talet måste ses i sin kontext. Nedan tecknas denna 

kontext för namnbytena. Först ges en kort översikt över den samhälleliga utvecklingen i Sverige 

under 1900-talets första hälft. Sedan ges en historisk översikt över släktnamnsskickets framväxt 

i Sverige. Därefter redogörs för de juridiska förutsättningar som fanns för namnändringar. Slut-

ligen redogörs för svenska statens inblandning i släktnamnsfrågan i form av namnförslags-

böcker.  

2.1 Sverige under första halvan av 1900-talet  

Av utrymmesskäl är det inte till närmelsevis möjligt att beskriva alla aspekter och nyanser av 

Sveriges utveckling under första hälften av 1900-talet. Detta är ett halvsekel då Sverige på några 

få decennier går från ett fattigt jordbruksland till att påbörja en utveckling mot en av världens 

ledande industrinationer. Till det kommer också att det fram till maj 1945 pågår ett världskrig 

i Europa. Här ska kortfattat redogöras för några aspekter av urbaniseringen i Sverige och något 

om ideologiska förändringar.  

Även om urbaniseringen tog egentlig fart efter andra världskriget var inflyttningen till stä-

derna stor även decennierna dessförinnan. År 1900 levde cirka 75 % av befolkningen på lands-

bygden. År 1945 hade denna siffra minskat till cirka 50 %. På samma sätt ökade befolkningen 

i städerna från cirka 22 % år 1900 till cirka 42 % år 1945 (https://www.scb.se/sta-

tistik/MI/MI0803/2000I02/MI03SA9301_06.pdf). En ökad effektivisering i jordbruket, till-

sammans med en ökad folkmängd, ledde till att fler personer sökte sig till städerna för att ta 

arbete (Teleman 2013, s. 15).  

 Den tilltagande urbaniseringen kunde ha en påverkan på människors sociala identitet. I jord-

brukssamhället var folks identitet i hög grad knuten till familjen, socknen och bygden i övrigt. 

När människor från landsbygden flyttade in till städerna blev förmodligen identitetsprocessen 

mer komplex när de hade att förhålla sig till fler människor samt en mer uttalad social skiktning 

än på landsbygden (Teleman 2013, s. 27).  

  Slutet av 1800-talet och decennierna därefter var även nationalismens tidevarv. I folkkultur 

och folkminnen sökte man efter det genuina svenska bondesamhälle som var på väg att för-

svinna (Teleman 2013, s. 28). Som bekant var detta tiden för inrättandet av bland annat Skansen 

och Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.     

 I det historiska sammanhanget bör det också nämnas något om namnets dåvarande betydelse 

för identifikationen i officiella register. Vid tiden för min undersökning sköter kyrkan folkbok-

föringen och personer identifieras med hjälp av yrke, namn, bostad och födelsetid (SOU 

1994:63). I officiella dokument är alltså identifiering med hjälp av en persons namn viktigt. 

Först år 1947 får Sverige en föregångare till personnumren som bland annat syftar till att lättare 

kunna identifiera människor (Andersson 2006, s. 41).  
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2.2 Släktnamnskickets utveckling i Sverige  

Innan år 1901 fanns det för de breda folklagren få juridiska regleringar för vilka släktnamn man 

fick bära och vilka man fick byta till. Ville man byta släktnamn kunde det exempelvis bara vara 

att gå till prästen och få det nya namnet inskrivet i kyrkoboken. (För en utförlig redogörelse för 

släktnamnsskicket utveckling se även Ryman 2002.)  

De första som började bruka släktnamn var adeln som under 1500-talet antog ärftliga släkt-

namn. De kunde exempelvis vara bildade efter vapenskölden, såsom Silfverhielm, eller efter 

godset: Stråle af Ekna (Modéer 1989, s. 119).  Under 1600-talet började präster att ta så kallade 

lärda namn såsom Falander (efter Falun) eller Gavelius (efter Gävle) (a.a. s. 122–124).  

Bland borgarna växte under 1600-talet ett speciellt namnskick fram. Dessa namn var oftast 

tvåledade där efterleden var naturbetecknande och förleden vanligtvis var en del av ett ortnamn 

såsom Strindberg efter Strinne i Ångermanland (Modeér 1989, s. 127). Här finns också avledda 

namn med suffix: -ing (Elfving från Älvdalen) och -er (Hedner från Heda). Så kallade enkla 

namn är av typen Beck och Gran (a.a. s. 126–129).  

Namnskicket bland borgarna spreds sedan nedåt i de sociala skikten. Tidiga släktnamnsbä-

rare var hantverkare och obesuttna (exempelvis pigor och drängar) i både städer och på lands-

bygden. Under 1700- och 1800-talen verkar det som att det var bland de lägre samhällsskikten 

som personer i högst utsträckning övergick från patronymikon till andra släktnamn (se Ryman 

2002, Hedberg 2016).  

Det stora flertalet av svenskarna bar dock patronymikon. Namnbruket med primärpatro-

nymikon bland allmogen på landsbygden övergick först under slutet av 1800-talet till sekundär-

patronymikon (Ryman 2002, s. 44). Det släktnamnsskick vi har i dag med bruket av fasta ärvda 

släktnamn börjar inte stabilisera sig förrän på 1900-talet (Andersson 1979–80, s. 386). Vid tiden 

för min undersökning är patronymikon mycket vanliga som släktnamn. Till exempel ger en 

undersökning av folkbokföringsregistren i Stockholms län i början på 1950-talet resultatet att 

35 % av befolkningen bar något av de 15 vanligaste son-namnen (SOU 1954:1, s. 32).  

2.3 Statlig reglering av släktnamn i Sverige 

Frågor om regleringar för släktnamnsskicket i Sverige blev föremål för diskussioner i riks-

dagens båda kammare under slutet av 1800-talet. Bland annat påpekades problem med att 

firmanamn ej skyddades tillräckligt då dessa ofta innehöll ägarens släktnamn, samtidigt som 

det stod vem som helst fritt att ta det släktnamn som stod i firmanamnet. Riksdagsledamöter 

framhävde också släktnamnens funktion att förena familjemedlemmar och att man därför borde 

skydda namnen från att tas av personer utanför släkten. (För en utförlig genomgång av riks-

dagsdebatterna i namnfrågan under slutet av 1800-talet se Entzenberg 2006, s. 12–17.)  

Diskussionerna i riksdagen resulterade i 1901 års släktnamnsförordning (SIF). Denna skulle 

komma att gälla fram till 1963 då en namnlag antogs. SIF kan ses som ett komplement till 

bestämmelserna om kyrkobokföring då bestämmelserna reglerar när en person får skrivas med 

nytt släktnamn i kyrkoboken (SOU 1960:5, s. 50). Under perioden för min undersökning gällde 

ännu SIF varför en redogörelse för denna är på plats.  



 10 

SIF stadgar i paragraf 1 att personer som saknar släktnamn eller bär primärpatronymikon 

utan vidare prövning får antecknas i kyrkoboken med nytt släktnamn. Troligen antecknades 

många i kyrkoboken med det patronymikon de bar för tillfället och det kan förklara det stora 

antalet patronymikon som fanns, och finns, bland befolkningen. Enligt SIF fick också frånskilda 

kvinnor återta det släktnamn de burit före giftermålet. I andra fall skulle godkännandet av nytt 

släktnamn prövas i särskild instans (SOU 1965:5). Vid mitten av 1940-talet prövades ansök-

ningarna av justitiedepartementet.  

Paragraf 2 i SIF föreskriver hur ansökningen till den särskilda instansen ska gå till. Den/de 

sökande ska i ett underskrivet brev, bestyrkt av vittnen, tillsammans med prästbevis på bland 

annat ålder och civilstatus ansöka om nytt släktnamn (Sveriges rikes lag 1907 B797).  

Paragraf 3 tydliggör vilka ansökningar som inte ska bifallas:  

  

Ansökan om godkännande af slägtnamn må ej bifallas, der det nya namnet, så vidt kändt är, bäres 

af annan slägt, och tillika är af mera egenartad beskaffenhet eller derest kan väcka anstöt. Är fråga 

om förändring af mera egenartadt slägtnamn, må ansökan ej heller bifallas, utan så att skälig orsak 

anföres. (Sveriges rikes lag 1907 B797) 

 

Förordningen föreskrev alltså att personer inte fick byta släktnamn om det önskade namnet bärs 

av någon annan släkt eller om de redan bar ett egenartat namn. Skulle man ändra ett mer egen-

artat släktnamn var man tvungen att ange ”skälig orsak”.  

Med tiden blev praxis att alla släktnamn, förutom patronymikon, ansågs som egenartade. 

Personer med patronymikon fick utan vidare prövning, även om patronymikonet var ovanligt, 

byta till ett nytt släktnamn (SOU 1965:5, s. 53). Praxis föreskrev också att man fick återuppta 

ett släktnamn som funnits i släkten de senaste 100 åren samt att moderns släktnamn innan gifter-

målet fick tas även om namnet bars av någon annan släkt. Vidare godtogs ”i vissa fall” namn-

byten där personen hävdar att han/hon i officiella dokument står under fel namn (SOU 1954:1, 

s. 13). Det var inte bara SIF som reglerade personers rätt att bära eller byta namn. År 1920 

lagstadgades det i giftermålsbalken att kvinnor skulle skrivas med sin makes släktnamn (Ent-

zenberg 2016, s. 18).   

2.4 Namnböcker och andra rekommendationer för namnbytare 

År 1918, när SIF varit verksamt i nästan två decennier, skrev uppsalaprofessorn Adolf Noreen 

till Ecklesiastikdepartementet2 angående sin uppfattning om tillståndet för de svenska släkt-

namnen. Han beklagade sig över att befolkningen tog exotiska och osvenska släktnamn, vilket 

utifrån kunde ses som ”att svenska nationen består av ett från alla världens hörn hoprafsat följe” 

(Entzenberg 2006, s. 24). Eftersom SIF inte ställde krav på hur släktnamnet skulle utformas 

rent språkligt så var uppfinningsrikedomen stor3 bland namnbytarna när nya namn skulle bildas 

(Brylla 1996, s. 301). Noreen gav i skrivelsen bland annat rådet att man på departementet, med 

                                                 
2 Ecklesiastikdepartementet motsvarade nuvarande utbildningsdepartementet men hade också frågor som rörde 

kyrkan på sitt bord.  
3 Som exempel kan framföras namn som Leuwgréen, Pehrszon, Foornbalckh och Urjon (Brylla 1996 s 301).   
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hjälp av experter, skulle utarbeta böcker med namnförslag för att motverka den negativa trend 

som Noreen upplevde.  

Ecklesiastikdepartementet tog till sig Noreens skrivelse och de beslöt att påbörja arbetet 

med en namnbok. Det tidiga 1900-talet var en tid då enskilda aktörer, snarare än som idag 

institutioner, agerade i språkvårdsfrågor (Teleman 2013, s. 52 ff.). Det är i det sammanhanget 

som man ska förstå Noreens förmåga att som ensam aktör kunna påverka namnfrågan.  

Det var Adolf Noreen själv, som tillsammans med Anders Grape4, fick i uppdrag att utarbeta 

boken med namnförslag (Svensk namnbok till vägledning vid val av nya släktnamn) som kom 

ut 1921. Året innan hade Sverges namnbok utkommit med en förteckning över de befintliga 

släktnamnen i Sverige. Den bok med namnförslag som Noreen och Grape utarbetade kom under 

1900-talet att följas av flera. Böcker med namnförslag utkom med jämna mellanrum fram till 

1990-talet (Entzenberg 2006, s. 24–25). Namnböckerna har enligt Thorsten Andersson (1979–

80, s. 384) i ”hög grad” bidragit till utvecklingen av det svenska släktnamnsskicket.  

Den namnförslagsbok som utkom närmast min undersökningsperiod är utgiven i två vers-

ioner 1939 och 1940. Dessa böcker (SOU 1939:4 och SOU 1940:10) utarbetades återigen av en 

uppsalaprofessor – Jöran Sahlgren. De innehöll tillsammans 39 000 förslag på nya släktnamn, 

ordnade i listor i alfabetisk ordning (SOU 1940:10, s. 4). Eva Brylla (1995, s. 68) framhåller 

just dessa två namnböcker som viktiga för det svenska släktnamnsskicket och att det är genom 

dessa som ”[d]en stora förskjutningen i svenskt efternamnsskick börjar äga rum”.   

I förordet till namnboken 1939 höll sig Sahlgren till den väg som stakats ut av Noreen 20 år 

tidigare:  

 

Såsom huvudprincip vid utarbetande av Svensk Namnbok [år 1921, min anm.] gällde att de nya 

namnen skulle vara svenska. Denna grundsats bör uppenbarligen alltjämt följas. Vid arbetet på den 

nya förteckningen synes särskild uppmärksamhet böra ägnas de möjligheter till bildande av nya 

släktnamn som det i orts- och gårdsnamnen ingående språkmaterialet erbjuder. (SOU 1939:4, s. IV) 

 

Namnen skulle alltså fortsatt vara (och låta) svenska. Sahlgren var också mån om att släkt-

namnen skulle innehålla något element som visade på härkomst. Han råder den som exempelvis 

vill visa härkomst från Dalarna att ” […] se efter i förteckningen vilka namnförslag, som börja 

med Dala- […]” (SOU 1940:10 s. 4). I båda upplagornas förord menar Sahlgren att förleden i 

släktnamnet gärna ska visa på härkomst eller att ett ortnamn, om det är lämpligt, tas som släkt-

namn i oförändrad form (SOU 1939:4, s. IV–V, SOU 1940:10, s. 4–5).  

 Sammanfattningsvis kan man konstatera att namnbytena sker i en mångfacetterad kontext. 

Vi har en samhällsstruktur som är i förändring med en tilltagande urbanisering där människor 

flyttar in till städerna och befinner sig i nya situationer. Det släktnamnsbestånd som finns har 

en historisk bakgrund, vilket inspirerat de namnböcker som ges ut av staten. Detta påverkar 

tillsammans med SIF vilka släktnamn som människor uppmanas att söka och vilka som har 

möjlighet att godkännas.  

  

                                                 
4 Anders Grape (1880–1959) var en svensk språkforskare som bland annat verkade som överbibliotekarie för 

Uppsala universitetsbibliotek.  
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3. Forskningsöversikt 

Nedan presenteras undersökningar som berör motiveringar bakom släktnamnsbyten i Sverige 

och särskilt sådana som har ett identitetsperspektiv. Även undersökningar som berör släktnamn 

och identitet i en svensk kontext kommer beröras.  

3.1 Släktnamnsbyten 

I artikeln Såningsmannen och efternamnen undersöker Staffan Nyström (2008) motiven bakom 

släktnamnsbyten under året 1931. Tidningen Såningsmannen hade en juridisk byrå som bland 

annat hjälpte människor med ansökningar om släktnamnsbyte. I notiser i tidningen redovisades 

vilka namn som man hade hjälpt sina läsare att byta till (a.a. s. 347). Med utgångspunkt i dessa 

notiser studerar Nyström inledningsvis namnansökningarna för alla släktnamn på bokstaven G, 

sammanlagt 76 stycken.   

Endast 9 namnansökningar av 75 innehåller någon motivering till namnbytet (Nyström 

2008, s. 350). Utifrån de få motiveringarna konstaterar Nyström följande: ”Man [den sökande, 

min anm.] begär vördsamt att få byta namn, men säger inte varför. Ett grundläggande skäl torde 

dock vara en önskan att undvika den förväxlingsrisk som hela tiden finns när man bär ett patro-

nymikon […]” (a.a. s. 354).  

För att möjligen finna fler motiveringar för namnbytet går Nyström igenom ”i stort sett alla” 

namnansökningar för hela året 1931. I dessa ansökningar finner Nyström (2008) följande 

huvuddrag i motiveringarna (s. 354):  

 

 Personer vill anta ett namn som tidigare funnits i släkten. 

 Personer vill anta ett namn som tidigare antagits av ett syskon.  

 Fosterföräldrar vill att fosterbarnet ska bära samma släktnamn som de själva gör.  

 Personer kallar sig ett namn men står antecknade under annat namn i kyrkoboken. 

 Risk att förväxlas med andra personer med samma namn. 

 Släktnamnet som önskas är bildat efter boendeorten. 

 Det befintliga släktnamnet väcker obehag av något slag.  

 

Av dessa framhåller Nyström att motiveringar som berör att namnet väcker obehag eller att 

namnet är bildat efter boendeorten som ”mycket ovanligt” (2008, s. 355).  Efter genomgången 

av namnansökningarna konstaterar Nyström följande:  

 

Man ser som nämnts att en bedövande majoritet av de som begär efternamnsbyte omkring 1930 bär 

patronymikon och det är inte särskilt djärvt att anta att det är just detta faktum som ligger bakom 

ansökningarna. Det är opraktiskt och kanske också trist att ”bara” vara en Andersson, Johansson 

eller Karlsson bland tiotusentals andra. Men det finns faktiskt väldigt få konkreta bevis i käll-

materialet på att det antagandet stämmer. Krutet läggs på att motivera och förklara det nya namn 

man vill ha medan själva roten till namnbytet göms undan (Nyström 2008, s. 355.)  
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Även andra forskare har nämnt namnlikhet, alltså problem med att personer med samma namn 

sammanblandas, som ett viktigt skäl för namnbyte. Så gör bland andra Otterbjörk (1979) när 

han redogör för hur släktnamnsskicket i Sverige har utvecklats: ”Skälet för namnbyte har så-

ledes som regel varit att det äldre namnet inte varit tillräckligt särskiljande” (a.a. s. 29). Otter-

björk bygger sitt resonemang på att det i regel är bärare av de vanligaste patronymikonen som 

ansökte om släktnamnsbyte. Katharina Leibring (2016, s. 507) nämner namnlikhet som en ”vik-

tig” faktor för släktnamnsbyte.  

3.2 Släktnamnsbyten och identitet 

I sin doktorsavhandling, ”Att blotta vem jag är”, undersöker Märit Frändén (2010) svenska 

samers släktnamnsskick, bland annat i förhållande till identitet. Med utgångspunkt i den 

samiska röstlängden för år 2005 studeras bland annat namnansökningshandlingar för de släkt-

namn i röstlängden som nybildats under åren 1920–2004. Av materialskäl delar Frändén in 

resultatredovisningen i perioderna 1920–1969 och 1970–2004. Den första perioden är av störst 

intresse för min undersökning och kommer därför främst beröras. 

För denna period innehåller 25 av 120 namnändringsansökningar motiveringar. Den van-

ligaste motiveringen (10 ansökningar) för namnbytet är namnlikhet (Frändén 2010 s. 194). Den 

sökande sammanblandas med andra personer på bostadsorten och önskar genom ett namnbyte 

ett mer särskiljande namn. Vidare innehåller 7 av ansökningarna motiveringar som berör att 

namnet är svårt för andra att både uttala och skriva (a.a. s. 195). Slutligen innehåller 5 ansök-

ningar motiveringar som Frändén sammanfattar med att den sökande vill ha ” […] ett mera 

svenskt klingande släktnamn” (a.a. s. 196).  

För perioden 1969–2004 innehåller 16 av 18 ansökningar någon form av motivering (Frän-

dén 2010, s. 145). Förutom de motiveringar som beskrivits ovan finns här även motiveringar 

som berör stavningsändringar eller att den sökande vill ta ett namn som förut funnits i släkten. 

Några motiveringar berör även att namnansökningen görs i samband med stundande giftermål 

(a.a. s. 203–204). 

För hela perioden 1920–2004 framhåller Frändén att ” […] den vanligaste namnbytes-

motiveringen [är] att det nuvarande namnet inte är tillräckligt särskiljande, utan orsakar förväx-

lingar” (2010, s. 210). Frändén framhåller att drivkrafterna bakom de namnbyten hon studerat 

skiftar. Dock kan drivkrafterna ” […] med en enkel analys delas upp i antingen upplevda nega-

tiva egenskaper hos det namn man byter bort eller upplevda positiva egenskaper hos det namn 

man antar” (2008, s. 250).  

I tre djupintervjuer med samiska namnbytare framhåller samtliga att det var det tagna nam-

nets positiva egenskaper som drev på namnbytet. Ett motsatt exempel är en namnbytesansökan 

från 1944 där en familj vill byta ett finskspråkigt (för definitioner se Frändén 2010, s. 124 ff.) 

släktnamn mot ett svenskspråkigt. I denna ansökan anges fem förslag på nya namn och familjen 

uppger att det inte spelar någon roll vilket av namnen som godkänns (a.a. s. 251). Det viktiga i 

detta fall verkar inte vara det namn man önskar utan att det nuvarande namnet byts bort.  

En av Frändéns intervjuinformanter vill åter knyta an till de samiska rötterna, och i denna 

process byter hon till det samiska släktnamn som modern en gång bar. Frändén menar att detta 

namnbyte identitetsmässigt innebar att hon ” […] markerat vem hon är, både för sig själv och 
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för omvärlden” (Frändén 2010, s. 236). Hennes namnbyte fungerade således delvis som en 

”entrébiljett” in i den samiska gruppgemenskapen (a.a. s. 237).   

Även Vera Lif (2004) använder identitet i sin doktorsavhandling om släktnamnskicket bland 

ingermanländare i Sverige. Lifs undersökning grundar sig dels på studier av material i kyrko-

arkivet i Borås, och dels på enkätundersökningar, kompletterat med intervjuer. I både intervju-

erna och enkätsvaren får informanterna bland annat reflektera om eventuellt namnbyte och den 

egna identitetsuppfattningen.  

De flesta släktnamnsbyten bland ingermanländarna sker bland dem som har finska namn 

som kan vara svåra för svenskar att uttala (Lif 2004, s. 237). Den vanligaste orsaken till namn-

bytet som uppges i enkätsvaren och intervjuerna är att barnen ska slippa bli retade i skolan på 

grund av sina utländska namn. Släktnamnet kan också bytas bort eftersom det är ”svårt att ut-

tala, uppfatta och skriva för svenskspråkiga i allmänhet” (a.a. s. 150). 

I Lifs enkäter fick även informanterna kategorisera sig själva utifrån sin egna etniska 

identitetsuppfattning. Lif ser inget samband mellan den uppgivna etniska identiteten och nam-

net och drar slutsatsen att ” […] det inte enbart av namnen […] går att utläsa, hur individerna 

kategoriserar sig själva. Det går heller inte att utifrån namnets språktillhörighet identifiera en 

ingermanlandsättling” (2004, s. 215).  

I en forskningsöversikt presenterar Emilia Aldrin (2016, s. 389) tre möjliga faktorer för 

släktnamnsbyte. För det första kan det handla om en önskan om att lämna en oönskad identitet 

och träda in i en ny. För det andra kan släktnamnsbyte handla om att en människa vill mani-

festera en ny politisk, sexuell eller religiös identitet. Slutligen kan ett släktnamnsbyte fungera 

som ett sätt att träda in i anonymitet, exempelvis ett sätt för politiska flyktingar att undvika 

förföljelse.  

3.3 Släktnamn och identitet 

Märit Frändén (2017) har även behandlat släktnamn och identitet bland svenskar med finsk-

språkiga släktnamn. Undersökningen baseras på intervjuer med åtta informanter. I intervjuerna 

framkommer bland annat att släktnamnet som ”gruppmarkör utåt” är viktigt. För Frändéns in-

formanter handlar detta om att markera finskhet utåt, även om de egna kulturella och språkliga 

banden till Finland inte behöver vara starka. För den egna identiteten innebär ett finskt släkt-

namn för en informant att ” […] hen känner sig mer finsk än vad som hade varit fallet med 

enbart svenska namn” (a.a. s. 130). Även om Frändéns undersökning behandlar en avgränsad 

grupp menar hon att hennes undersökning ”ger […] exempel på fenomen [om släktnamn och 

identitet, min anm.] som till viss del kan vara allmängiltiga” (a.a. s. 130). 

Släktnamn och identitet berörs även i en artikel av Boglárka Straszer (2013) där hon under-

söker Sverigeungrares förhållande till sina namn. Några informanter i undersökningen uppger 

att familjen bytte släktnamn på grund av att svenskar hade svårt att uttala det. Även namnets 

betydelse för identiteten framhålls: ” I deras [informanternas, min anm.] kommentarer beto-

nades framförallt att namnet har en betydande roll för identiteten och att det knyter sverigeung-

rarna till deras ungerska rötter” (a.a. s. 65). 
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3.4 Sammanfattning och iakttagelser 

Av de undersökningar som redovisats ovan får Nyström (2008) materialmässigt sägas vara 

närmast min. Även Frändéns (2010) undersökning av namnändringsansökningarnas moti-

veringar är närliggande, även om de namnändringar hon undersöker specifikt rör svenska sa-

mer.  

Frändén (2010) och Nyström (2008) identifierar liknande orsaker till namnbytena. Nyström 

framhåller förväxlingsrisken, alltså att personer blandas ihop med varandra på grund av namn-

likhet, som en trolig bakomliggande orsak till många namnbyten. I sin tur framhåller Frändén 

att en majoritet av motiveringarna i hennes material uttryckligen framhåller detta som skälet till 

namnbytet.  

En annan orsak till släktnamnsbyte, som både Frändén (2010, s. 195), Lif (2004, s. 150) och 

Straszer (2013, s. 65) framhåller, är att det burna släktnamnets språkliga karaktär orsakar pro-

blem. Personer byter alltså namn för att underlätta kommunikationen med personer som har 

svenska som modersmål. Att dessa tre undersökningar just framhåller detta som en framträ-

dande orsak till namnbyte kanske ska tillskrivas de släktnamnsbyten man undersöker, snarare 

än att det skulle vara en generell orsak till namnbyten. Däremot kan man kanske tolka dessa 

namnbyten som att släktnamnet på något sätt orsakar obehag för individen.  

Alla undersökningar som tas upp under 3.1 och 3.2 berör namn och identitet i förhållande 

till etnicitet. Dock menar jag, som också Frändén (2017, s. 130) hävdar, att vissa av iakttagel-

serna även kan vara generaliserbara på förhållandet mellan identitet och släktnamn i allmänhet.  

Med stöd av ovanstående verkar släktnamnet vara en viktig identitetsmarkör, både för en 

persons inre och yttre identitet. För kvinnan som bytte till ett samiskt släktnamn blev namnet 

både en identitetsmarkör inåt för att stärka sin egen samiska identitet och en markering utåt för 

omgivningen. I undersökningen om personer med finskspråkiga släktnamn framhåller Frändén 

särskilt att släktnamnet är en ”gruppmarkör” utåt, samtidigt som en informant anger att det 

finska namnet även gör att denne ”känner sig mer finsk”.  

Man kan alltså dra slutsatsen att ett släktnamn fungerar för en individs identitet kan fungera 

på två sätt: dels för den inre identiteten för att känna tillhörighet till en grupp, dels utåt för att 

markera att man tillhör en grupp.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen använder sig av en tvådelad teoretisk ram vilken redogörs för här. Dels hämtas teori 

från allmän namnteori om namns funktioner. Dels används identitetsteori, framförallt sådan 

som är inriktad på hur språk och identitet kan förhålla sig till varandra.  

4.1 Namnteori 

Thorsten Andersson (1996, s. 16) menar att ett namn har fyra huvudfunktioner. Den första, den 

kognitiva funktionen, är också den huvudsakliga som gör det möjligt att ”identifiera och indi-

vidualisera” exempelvis personer (se även Otterbjörk 1979, s. 2). Den andra är den känslo-

mässiga, emotiva funktionen, här ryms den funktion som exempelvis smeknamn kan ha. Den 

tredje funktionen är ideologisk och kan innebära att uppkalla platser eller personer efter re-

ligiösa eller magiska föreställningar (a.a. s. 19). Slutligen finns också en samhörighetsskapande 

funktion där användandet av samma uppsättning namn på platser och personer kan skapa ge-

menskap inom en grupp (a.a. s. 21). Andersson menar, som jag ser det, inte att bärandet av 

samma namn skulle verka samhörighetsskapande, utan den samhörighetsskapande funktionen 

uppstår om en avgränsad grupp personer sinsemellan har en uppsättning namn, på personer 

eller platser, som endast brukas inom gruppen.  

Efter att ha studerat gifta kvinnors namnskick (i Danmark) från medeltid fram till 1900-talet 

menar John Kousgård Sørensen (1985) att släktnamnet kan fylla tre psykologiska behov. Pre-

stigebehovet handlar om att genom släktnamnen höja sin sociala status gentemot resten av be-

folkningen (a.a. s. 35). Konventionsbehovet innefattar att man genom släktnamnet vill bevara 

samhälleliga traditioner (a.a. s. 36). Slutligen har identifieringsbehovet två sidor. En är praktisk 

där Kousgård-Sørensen, i likhet med Andersson, framhåller behovet av att praktiskt kunna iden-

tifiera människor. Den andra sidan är ideologisk och handlar bland annat om att som kvinna 

inte endast identifieras som gift genom att bära sin makes släktnamn, utan att som fri individ 

markera, med eget släktnamn, att man är självständig (a.a. s. 36–37). Sørensen framhåller att 

behoven ”er betinget af udviklingen i samfundet” (a.a. s. 35).  

Sociologen Janet Finch menar att släktnamn har en stor del i att förstärka en familjs relat-

ioner.5 Släktnamn blir ett sätt att synliggöra familjeband och på så sätt stärka familjerelationer: 

”The most obvious way in which family connections are made visible is in a surname, passed 

from one generation to the next” (Finch 2008 s. 714).  

4.2 Språk och identitet 

Identitet är ett omfattande begrepp. Det kan på en praktisk nivå handla om att uppvisa sin iden-

titet med hjälp av pass och id-kort med mera. Men identitet handlar också på ett djupare psy-

                                                 
5 Det bör framhållas att Finch uttalar sig utifrån namnförhållanden i Storbritannien som har en längre tradition med 

ärvda släktnamn än den som finns i Sverige.  
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kologiskt plan om vem man är, eller vem andra menar att man är (Hagström 2006, s. 18). Char-

lotte Hagström (2006) skiljer på två sorters identitet: dels på självidentitet som handlar om per-

sonens upplevelse av sig själv och vem man är, dels på tillskriven identitet som handlar om hur 

andra människor ser på en (a.a. s. 18–19).  

I det följande redogörs, med utgångspunkt i Bucholtz & Hall (2005), för hur identitet kan 

skapas genom språk. De menar att en människas identitet inte är något som är fast utan att den 

hela tiden kan förändras och omförhandlas:  

 

We argue for the analytic value of approaching identity as a relational and sociocultural phenomenon 

that emerges and circulates in local discourse contexts of interaction rather than as a stable structure 

primarily in the individual psyche or in fixed social categories. (Bucholtz & Hall 2005, s. 585–586) 

 

Identitet blir alltså med Bucholtz & Hall något som skapas, och ändras, hos personen genom 

interaktion med andra. Genom att handla olika kan en människa själv bilda sin identitet och här 

är språket extra viktigt. Identitet skapas ”through social action, and especially through lan-

guage” (2005, s. 588).  

Bucholtz & Hall understryker att en människas identitet är beroende av andra sociala aktö-

rer. Det är alltid i relationen till andra ”social actors” som en människas identitet får mening i 

ett socialt sammanhang (2005, s. 598). Exempelvis kan en människa genom olika språkliga 

handlingar positionera sig som lika eller olika gentemot andra och på det sättet stärka sin iden-

titet (a.a. s. 600).   

Penelope Eckert (2012) menar på samma sätt att språkliga handlingar kan skapa identitet. 

Enligt henne såg man tidigare inom sociolingvistiken sociala strukturer som överordnade språ-

ket. Språket skapades av sociala strukturer. Nyare inriktningar betraktar språket som något som 

skapar strukturer: ”Third wave studies focus on the use of variation to construct personal and 

social styles” (a.a. s. 12).  Som hos Bucholtz och Hall kan alltså språkliga handlingar även hos 

Eckert leda till skapandet och upprätthållandet av identitet, både hos individer och grupper.  

4.3 Utgångspunkter  

Ovanstående är tänkt att fungera som en tolkningsram för uppsatsens resultat. Namn kan enligt 

Andersson (1996) och Kousgård-Sørensen (1985) ha olika grundläggande funktioner. En 

människas identitet är enligt det som presenteras ovan mångfacetterad och möjlig att skapa, 

ändra och omförhandla med hjälp av språkliga handlingar.  

Jag betraktar, likt det som beskrivits ovan, människors identitet som något som inte är oför-

änderligt utan som bland annat genom språkliga handlingar kan förändras och vidmakthållas. 

Släktnamnsbytet betraktas i denna uppsats som en språklig handling och en sådan kan alltså 

enligt Bucholtz & Hall och Eckert påverka och ändra personers och gruppers identitet.  

Det ska framhållas att Eckerts resonemang bygger på att språkhandlingen sker genom att en 

person använder en språklig variant. Huruvida släktnamn i sammanhanget kan betraktas som 

en språklig variant är en diskussion som emellertid inte kan föras inom ramen för denna under-

sökning.    
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5. Material och metod 

I detta avsnitt redogörs först för undersökningens material och hur det har behandlats. Slutligen 

diskuteras undersökningens validitet och reliabilitet.  

5.1 Materialet 

Undersökningens material består av ansökningar om släktnamnsbyte som personer har sänt till 

justitiedepartementet och som där har behandlats i konselj. Ansökningarna utgjorde således 

beslutsunderlag för om släktnamnsbytet skulle godkännas eller inte. Ansökningarna förvaras 

vid Riksarkivets depå i Marieberg i Stockholm och är sorterade efter konseljdatum. I det föl-

jande kommer materialet att presenteras.  

5.1.1 Vilka ansöker? 

Alla som hade nått myndig ålder (vid tiden 21 år) och som var svenska medborgare kunde själva 

ansöka om att få byta sitt släktnamn.  Föräldrar kunde också söka för ett omyndigt barns räk-

ning.  

 Det vanligaste i mitt material är att flera personer ansöker samtidigt. Det kan vara ett gift 

par med omyndiga barn eller det kan vara syskon, med familjer, som tillsammans ansöker om 

att byta släktnamn. I de ansökningar jag undersökt är det högsta antalet hushåll som samtidigt 

ansöker 8.  

I de fall en ensam person ansöker om släktnamnsbyte är det företrädesvis män som ansöker. 

Detta kan exemplifieras av att det under två konseljer, 1945:01:12 och 1946:06:28, finns 90 

ansökningar (av totalt 286) där en ensam person står som sökande, men endast 8 av dessa är 

kvinnor.  

 Ansökningarna speglar dåtidens samhälle. Männen framstår som överhuvud över familjen 

och ansökningarna kan vara utformade enligt: ”Jag, Johan Johansson, ansöker härmed jämte 

min hustru om att få antaga släktnamnet …”.    

Det går utifrån ansökningarna, i de flesta fall, att utläsa vilka yrken de sökande hade. Runt 

tre fjärdedelar av namnändringsansökningarna innehåller uppgifter om den, eller de, sökandes 

yrkestitel. Genom att studera yrkestitlarna får man en bild av vilka sociala grupper som står 

bakom ansökningarna. En översiktlig genomgång av yrkestitlarna6 bland dem som motiverar 

sitt namnbyte visar att nära precis hälften av de ansökande är arbetare. Lägger man till lägre 

tjänstemän så utgör de tillsammans med arbetarna nära 75 % av de yrkestitlar som anges. Det 

är en intressant iakttagelse, men det speglar förmodligen sammansättningen hos befolkningen 

i stort snarare än att vissa grupper av människor skulle vara mer benägna att byta släktnamn.  

                                                 
6 Jag har i denna översiktliga genomgång använt mig av en förenklad version av den yrkeskodning som 

demografiska databasen i Umeå (DDB) framställt (Se Gustafsson 2002 s 24). Den indelning jag gjort är enligt 

följande: 1. Högre tjänstemän (exempelvis ingenjörer), 2. Småföretagare (köpmän, 3. Lägre tjänstemän 

(skrivbiträden) 4. Arbetare (verkstadsarbetare) 5. Övriga (artister).  
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5.1.2 Hur ansökningarna är utformade  

Det fanns vid tiden inget formulär som låg till grund för ansökningarna, men eftersom ansök-

ningarna är utformade på liknande sätt, bör det ändå ha funnits instruktioner om hur en namn-

ändringsansökan skulle se ut.  Ansökningarna är i de flesta fallen maskinskrivna brev på ett 

dubbelvikt ark (se bilaga 1). På framsidan finns själva ansökan, utformad som ett brev, såsom 

i följande exempel från 1946:  

 

Vi, bröderna Lars och Johan Gustafsson ansöker härmed underdånigast om att få antaga släktnamnet 

Severin. Såsom framgår av bifogade intyg från ett flertal personer ha vi under vår uppväxttid allmänt 

gått under namnet Severin – ett av vår fars förnamn – och gör så fortfarande. En av orsakerna härtill 

är att det finns många i socknen med namnet Gustafsson. Åldersbetyg bifogas.   

 

Efter denna text följer underskrifter av de sökande med namnförtydliganden och vittnen till 

underskrifterna. Av brevtexten framgår alltså vilka som vill byta namn och vilket namn man 

önskar, samt eventuella motiveringar för namnbytet. Det är alltså i brevtexten som eventuella 

motiveringar går att finna. Brevtextens längd varierar beroende på om den innehåller moti-

veringar eller inte och hur utförliga motiveringarna är.  

Inuti det vikta arket finns lösa blad med åldersbetyg, vilket var ett slags personbevis som 

utfärdades av kyrkan i den socken man var mantalsskriven i (se bilaga 2). Av åldersbetyget 

framgår i vilken socken personen är född, när denne är född samt vilket civilstånd personen har 

och huruvida denne är svensk medborgare. I vissa fall finns släktutredningar, eller som i ex-

emplet ovan andra handlingar som ska styrka ärendet. Uppgifter om sökandes yrke är inte ob-

ligatoriskt men det anges alltså i majoriteten av ansökningarna som behandlats.  

5.1.3 Namn som önskas och namn som väljs bort 

I exemplet ovan önskas bara ett släktnamn. Det är dock inte ovanligt att namnbytarna anger 

flera önskade namn i prioritetsordning. Det högsta antalet namnförslag som finns i en ansökan 

är 39. Av ansökningshandlingen framgår alltså bara vilka namn som personerna önskar men 

inte vilket namn som faktiskt godkänns.  

När man ansöker om ett namn så vill man också byta bort det släktnamn man bär. I materi-

alet är de namn som väljs bort i över 90 % av fallen patronymikon.  

Det går i ansökningarna inte att direkt utläsa om det släktnamn som önskas är ett befintligt 

eller ett nybildat. I många fall kan man av ansökan utläsa om namnet är ett befintligt eller ej, 

men det är inget som uttryckligen nämns.   

5.2 Metod 

Nedan redovisas hur materialet har behandlats. Först redogörs för urvalet, både gällande antal 

ansökningar som har undersökts och vad i brevtexten som betraktas som en motivering. Där-

efter redogörs för hur motiveringarna har sorterats i olika motiveringstyper.  
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5.2.1 Urval 

Frändén (2010, s. 194) såväl som Nyström (2008, s. 350) vittnar om att de utskrivna motivering-

arna i namnansökningarna är få. Detta föranleder att man bör gå igenom ett stort antal ansök-

ningar för att kunna få ett underlag som kan vara underlag för en diskussion om drivkrafterna 

bakom släktnamnsbytena under perioden. Åren som har valts för min undersökning är, som 

framgår av syftesformuleringen, 1944–1946. Tidsperioden är intressant av skäl som framgår i 

problemformuleringen. 

Samtliga ansökningar från den första konseljen i januari och den första i augusti, under åren 

1944–1946 har undersökts. År 1946 är sista konseljdatum den 28/6 eftersom ansökningarna 

efter detta datum har behandlats av Patent- och registreringsverket och dessa ansökningar finns 

i annat arkiv.  

De motiveringar som har identifierats i ansökningarna har excerperats och analyserats vi-

dare. Sammanlagt har 715 namnändringsansökningar från 6 konseljer undersökts och bland 

dessa har 180 motiveringar för släktnamnsbytet identifierats. Motiveringarna är hämtade från 

161 ansökningar då några innehåller fler än en motivering. Eftersom undersökningens syfte är 

att granska motiveringarna i ansökningarna utgår resultatredovisningen från dessa 161 ansök-

ningar.  

I materialet finns således 554 ansökningar som inte innehåller någon motivering. De ansök-

ningar som inte innehåller någon motivering till namnbytet är sådana som endast innehåller 

information om namnbytarna och vilket namn man vill byta till (för exempel, se bilaga 1). Det 

är i sig en intressant iakttagelse att så många ansökningar inte innehåller någon motivering och 

denna förtjänar att tas med i diskussionerna av resultatet.   

5.2.2 Två olika huvudtyper av motiveringar – pressande skäl och preferens-

skäl 

Vad i brevtexten betraktas då som en motivering? Låt oss återigen titta på exemplet med de två 

bröderna som vill byta släktnamn:  

 

Vi, bröderna Lars och Johan Gustafsson ansöker härmed underdånigast om att få antaga släktnamnet 

Severin. Såsom framgår av bifogade intyg från ett flertal personer ha vi under vår uppväxttid allmänt 

gått under namnet Severin – ett av vår fars förnamn – och gör så fortfarande. En av orsakerna härtill 

är att det finns många i socknen med namnet Gustafsson. Åldersbetyg bifogas.   

 

I exemplet finner jag två skilda typer av motiveringar. Den första motiveringen handlar om att 

de allmänt kallas Severin, efter faderns förnamn, men bär släktnamnet Gustafsson i officiella 

dokument. Bröderna för alltså fram skäl för varför de just vill ta namnet Severin. De anger 

varför de har preferens för ett särskilt namn. Denna typ av motivering ger jag beteckningen 

preferensskäl.  

Den andra typen av motivering i exemplet berör att det i socknen finns många personer med 

namnet Gustafsson. Det verkar som att det är problematiskt att dela släktnamnet Gustafsson 

med andra, vilket också har gjort att de allmänt kallas för Severin. Skälen av den här typen kan 

ha verkat för att pressa fram ett släktnamnsbyte. Denna typ av motivering ger jag beteckningen 
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pressande skäl. Denna dikotomi av pressande skäl och preferensskäl är genomgående för hela 

materialet varför en sådan indelning av motiveringarna görs i resultatredovisningen.  

De påståenden som bröderna gör i sin ansökan betraktar jag alltså som en motivering till 

varför de vill byta släktnamn. Bröderna skriver sitt brev till en myndighet i syfte att byta släkt-

namn. I ljuset av detta betraktas påståendena, som i exemplet ovan, som motiveringar till namn-

bytet. Påståendena ses som att de har till syfte att påverka beslutsfattarna att godkänna ansökan.   

Iakttagelser, liknande mina, om en tvådelad typ av motiveringar har gjorts tidigare. Nyström 

(2008, s. 355) anför att motiveringarna i namnändringsansökningarna i huvudsak är inriktade 

på varför man önskar ett speciellt namn, medan motiveringar som berör grunden till namnbytet 

inte förekommer lika ofta. Frändén (2010, s. 250) gör också liknande iakttagelser och menar 

utifrån sin undersökning att ett släktnamnsbyte kan drivas fram av ”antingen upplevda negativa 

egenskaper hos det namn man byter bort eller upplevda positiva egenskaper hos det namn man 

antar”.  

Man skulle kunna argumentera för att det endast är typen pressande skäl som är primär, och 

att preferensskäl endast är sekundär, som skäl till varför någon vill byta släktnamn. Jag menar 

dock att dessa två kan samverka. (För en utveckling av denna tanke hänvisas till 8.1.3.) 

5.2.3 Hur ansökningarnas motiveringar har sorterats 

Vi har alltså två huvudtyper av motiveringar. Under dessa två huvudtyper har motiveringar som 

jag bedömt likna varandra sorterats i motiveringstyper. Denna sortering har två funktioner. Dels 

strukturerar den resultatframställningen, dels fungerar den som utgångspunkt till att diskutera 

drivkrafterna bakom släktnamnsbytena.   

Sorteringen av motiveringarna i olika motiveringstyper är en produkt av min tolkning. Mo-

tiveringarna som identifierats i materialet kan inte sägas vara färdiga att sortera under vissa på 

förhand givna rubriker. Min tolkning att vissa motiveringar, från skilda namnbytare, liknar 

varandra så att de kan sorteras in under vissa motiveringstyper är ett resultat av min 

förförståelse, kombinerat med en helhetsöversikt över materialet. Processen kan liknas vid den 

hermeneutiska cirkeln där förförståelse och tolkning samverkar. Pedagogikprofessorn Per-

Johan Ödman menar att det finns en risk för att tolkningar av det här slaget kan bli godtyckliga 

och framhåller att ” […] tolkandet därför [bör] grundas på kunskap och tidigare erfarenheter av 

det vi tolkar” (Ödman 2007, s. 71). (För vidare problematisering av kategoriseringen hänvisas 

till 7.1.1.)  

5.3 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Undersökningens syfte är bland annat att kartlägga motiv bakom släktnamnsbyte. De frågeställ-

ningar som valts för denna undersökning gör att endast de namnändringsansökningar som inne-

håller en motivering kommer med i en sådan kartläggning. Genom att i frågeställningarna fo-

kusera på motiveringarna exkluderar man alltså alla de ansökningar som inte innehåller någon 

motivering, vilket i mitt material är en majoritet.  



 22 

Frågeställningar som riktat in sig på information som finns i alla ansökningar hade tagit bort 

ett sådant problem. Det hade varit möjligt att utifrån exempelvis de sökandes yrkestitel, hem-

vist, eventuell flytt, kön eller ålder också varit möjligt att föra diskussioner om motiven bakom 

släktnamnsbytena. Dessa diskussioner hade dock i hög grad fått utgå från hypotetiska antagan-

den om hur de olika variablerna kan förhålla sig till möjliga motiv. När materialet erbjuder en 

insikt i hur namnbytarna uttryckligen resonerar om, och motiverar, sitt släktnamnsbyte menar 

jag att man ska ta den möjligheten. Detta även om det medför att en stor del av namnändrings-

ansökningarna exkluderas från resultatet. Om man vill undersöka motiven bakom släktnamns-

bytena så anser jag det alltså vara bättre att undersöka namnansökningarnas motiveringar än att 

fokusera på namnbytarnas ålder, yrke och hemort och utifrån dessa föra resonemang om möj-

liga motiv.  

En kombination av mina frågeställningar och sådana som fångar in fler ansökningar hade 

varit möjlig att göra. En sådan undersökning skulle dock vara för omfattande för att rymmas 

inom denna undersöknings ramar.  

Man kan också fråga sig hur representativa de faktiska motiveringarna i ansökningarna är 

för motiveringarna under hela tidsperioden 1944–1946? Jag har gått igenom 715 ansökningar 

av de uppskattningsvis 12 0007 som finns för hela perioden. Kan alltså de motiveringstyper som 

jag finner i motiveringarna sägas vara representativa för hela perioden? Jag menar att de kan 

det. Utan att föregå resultatet så stämmer den typ av motiveringar som jag hittat överens med 

iakttagelser av andra forskare (för en utförligare diskussion se 7.1.3). Det som skulle kunna 

påverkas av en undersökning av alla 12 000 ansökningar är att de motiveringstypernas inbördes 

frekvens skulle förändras. Det skulle också kunna finnas enstaka namnbytesskäl som jag inte 

hittat i mitt material. 

Man ska vara medveten om att de motiveringar för namnbytet som anges i en ansökan möj-

ligen inte är de verkliga skäl som ligger bakom en önskan om namnbyte. Personer kanske anger 

en motivering som man tror myndigheten vill höra, i syfte att få igenom en ansökan, medan de 

verkliga skälen undanhålls i motiveringen. Frändén (2010, s. 212) är även inne på samma tanke-

gångar. Det är svårt att tro att personer skulle motivera namnbytet med att det sökta namnet 

låter snyggt eller att det är tråkigt att heta Andersson, även om bakomliggande skäl är av denna 

art. För att fånga sådana djupare liggande orsaker skulle undersökningen behöva kompletteras 

med intervjuer, något som svårligen låter sig göras på ett historiskt material.  

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Undersökningen använder sig av ett historiskt material där aktörerna kanske sedan länge inte 

är i livet. Trots detta måste vissa integritetshänsyn tas i resultatredovisningen. Namn har som 

bekant en starkt identifierande funktion och i en undersökning som kan publiceras digitalt måste 

man vara försiktig med känslig information. De barn som motiveringarna ibland refererar till 

kan exempelvis fortfarande vara i livet och kan identifieras om deras släktnamn och familjeför-

hållanden skrivs ut.  

                                                 
7 Jag har genom att gå igenom ärendelistor grovt räknat fram denna siffra. Det är ungefär 40 konseljer om året som 

behandlar släktnamnsbyte, och räknar man med att det i genomsnitt är 100 ärenden som berör släktnamnsbyten så 

ger det siffran 12 000 för tre år. 
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 Vetenskapsrådet (2002) menar att individskyddskravet bland annat innebär att: ”Samhällets 

medlemmar har […] ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållan-

den.” (s. 5) Även om undersökningens material är offentliga handlingar som vem som helst kan 

få ta del av via Riksarkivet kan informationen i dem ge en otillbörlig insyn i livsförhållanden. 

Därför utelämnas i resultatredovisningen vissa släktnamn eller viss information i ansökningar-

nas motiveringar.  

 Information som har uteslutits i resultatredovisningen berör exempelvis att vissa personer 

är adopterade, att barn har blivit övergivna av någon förälder eller uppgifter om brottslighet. I 

de fall där en motivering med sådan information är intressant för resultatredovisningen så har 

den tagits med, men utan att släktnamnet nämns. Om motiveringarna innehåller känslig inform-

ation men släktnamnet bärs av över 3000 personer (enligt SCB:s statistik) anses det inte vara 

ett problem att skriva ut släktnamnet, eftersom risken för ett utpekande av enskilda individer då 

inte anses föreligga.  

 Motiveringar som exempelvis berör att namnbytet sker på grund av namnlikhet, eller att det 

bildats från ett namn på en gård, har inte ansetts vara integritetskränkande och där skrivs således 

släktnamnet ut oavsett hur många bärare det har idag. 
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6. Resultatredovisning  

Här redovisas ett urval av de motiveringar som identifierats i namnbytesansökningarna. Moti-

veringarna är sorterade under de två huvudtyperna pressande skäl och preferensskäl (se 5.2.2). 

Under pressande skäl och preferensskäl redovisas de motiveringstyper som identifierats. Skäl 

som förekommer sporadiskt, och därför inte bedömts ingå i något av motiveringstyperna 

redovisas under rubriken Övriga.  

Alla 180 motiveringar kan av utrymmesskäl inte redovisas. Motiveringarna som redovisas 

under varje motiveringstyp är utvalda för att representera bredden av motiveringar som finns  

under varje motiveringstyp.  

6.1 Pressande skäl  

6.1.1 Det går inte längre att bära det befintliga släktnamnet 

28 motiveringar, eller 16 % av det totala antalet motiveringar (avrundat till heltal), berör på 

något sätt att det släktnamn man bär inte längre går att bära. Här har vi både motiveringar som 

berör problem med namnlikhet och andra motiveringar som berör att det är problematiskt att 

bära ett visst släktnamn.  

Ett exempel på namnlikhet, från 1944, är två ogifta bröder som bär namnet Andersson och 

vill byta till Ronneskog, Einebrink eller Kallebjer och anger följande motivering: ”Som moti-

vering vill vi framhålla att namnet Andersson är så allmänt […] att förväxlingar ofta uppstå på 

grund av namnlikhet” (440108:73, konseljdatum och ärendenummer). Här anges inte närmare 

vilka ”förväxlingar [som] ofta uppstå”.  

Mer tydlig med vilka problem som namnlikheten orsakar är en man som vill byta bort An-

dersson mot Gärderyd och anger: ”Som skäl för denna min ansökan får jag framhålla att mitt 

nuvarande släktnamn Andersson innehaves av ett flertal personer å min bostadsort, varför för-

växling ofta sker, särskilt i fråga om brevpost” (460112:196). Att just post förväxlas tas upp av 

ett flertal namnbytare:  

 

 ” […] mitt nuvarande namn ofta föranleder missförstånd, särskilt vad posten beträffar 

och jag får mottaga post som tillhör andra personer […]” (Rickardsson-Andersson till 

Runwall/Runér 460628:267).” 

 ” […] många adress- och personförväxlingar m.fl. olägenheter.” (Johansson till Berge-

fors/Borghed/Rainer, 440804:81). 

 ” […] varför brevförsändelser ofta brytas och läsas av honom [person med samma för-

namn och patronymikon, min anm.] till stor förargelse för oss båda […]” (Karlsson till 

Mellgård/Millgård/Norrve, 450112:192).  

 

Andra är mer otydliga med de bakomliggande skälen, men framhåller att namnet är för vanligt. 

Ett gift par, som 1944 vill byta bort Johansson till Fahlin anger att ”Vårt nuvarande släktnamn 

är ett av de mest brukade son-namnen” (440804:66), liksom bröderna i exemplet i kapitel 5 som 
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anger att ” […] en av orsakerna […] är att det finns många i socknen med namnet Gustafsson” 

(Gustafsson till Severin, 460112:245).  

Här ryms även motiveringar som berör att det burna släktnamnet av andra anledningar upp-

levs som problematiskt att bära. 

En person som vill byta Bergrün mot Berggren anger i en ansökan från 1946 att han i sitt 

yrke ska representera ett svenskt företag ute i Europa. I samband med detta framför denne ” 

[…] med tanke på de nuvarande förhållandena kan det ofrivilligt8 erhållna namnet Berggrün 

vålla komplikationer” (460112:142). Namnbytaren syftar förmodligen på förhållandena efter 

andra världskriget då tyska namn uppenbarligen kunde vara illa sedda.  

En annan namnbytare anger utförligare problematiken med att efter andra världskrigets slut 

bära ett namn som låter tyskt:  

 

Sedan flera år tillbaka ha vi önskat att få utbyta vårt nuvarande tyska namn […]. Det är icke av 

någon slags fåfänga eller tillfällig önskan, som vi önska namnbyte, utan det bottnar i en ganska 

förklarlig olustkänsla att som svenskar behöva bära ett tyskt namn, speciellt nu, då det kommit i 

dagen de vederstyggliga handlingar, saknande motstycke i världshistorien, som en stor del av tyska 

folket gjort sig skyldiga till under de närmast gångna åren. (460803:120)  

 

En annan namnbytare anger sig ha fått sitt nuvarande släktnamn ”mot sin vilja” efter att hans 

äldre bror tidigare skickat in en ansökan där både brodern, och den aktuelle namnbytaren, fick 

nytt släktnamn. Mannen anger nu att ” […] namnet inte kan fördraga[s]. På grund härav använ-

der jag mig mycket ofta av mitt gamla namn Persson” (440108:97).  

När en man snart ska bli frisläppt från fängelse efter att ha blivit straffriförklarad9 vill han 

byta bort sitt nuvarande släktnamn. Det släktnamn han bär har han fått byta till år 1940 och han 

vill nu återta sitt gamla patronymikon Jansson. Eftersom hans förnamn och släktnamn figurerat 

i media i samband med rättegången menar han att ” […] namnet […] skulle innebära en svår 

psykisk press och ett alstrande av mindervärdighetskomplex och vara ett ständigt hot mot skap-

andet av en ny existens” (460628:235). 

En kvinna som bär släktnamnet Johansson, medan hennes son bär ett annat släktnamn, anför 

följande motivering för det önskade namnbytet till Norman: ”Det är en plåga för mig att bära 

ett annat namn än min son och dennes familj samtidigt som jag alltid får heta fru Norman” 

(460112:124). 

6.1.2 Släktnamnsbytet görs inför en förestående förändring i livet  

14 motiveringar, eller 8 %, berör att släktnamnsbytet önskas inför någon form av förändring i 

livet. Äktenskap som orsak till namnbytet anförs när två bröder vill byta bort Pettersson till 

Tegnestam/Carneström och en av bröderna anger att han skall: […] ingå äktenskap vid årsskif-

tet 1943–44 [och] anhåller vördsamt om skyndsam behandling av denna underdåniga ansökan” 

(440108:107). 

                                                 
8 En tidigare släkting har fått namnet tilldelat av en godsägare.  
9 Personen har dömts men har av rätten inte bedömts att vid tillfället för brottet kunnat ansvara för sina handlingar.  
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Också förändringar i yrkeslivet föranleder några att vilja byta släktnamn. Två bröder vill 

byta släktnamn från Johansson till Lachonius varvid den ena brodern anger att namnet ” […] 

ska ingå i firmanamn […]” (450112:92) och ber om skyndsam handläggning. En köpman som 

vill byta Johansson till Hedunger/Hegin/Hellius anger att han, tillsammans med sin hustru, vill 

byta namn ” […] med anledning av förestående affärsförändring och avflyttning till annan ort 

[…]” (450112:154). En person vill byta bort Strand till Streseborn och anger: […] jag har avlagt 

muntliga tentamina i teologie licentiatexamen och inom kort avslutar dithörande avhandling 

samt önskar avlägga nämnda examen med det nya tillnamnet […] (450112:244).  

6.1.3 Övriga pressande skäl 

En motivering berör uttalet av släktnamnet. En person som vill byta från Björk till Barkling-

ton/Berkington/Berklington, med flera, anför att han och hans familj vill ha ett namn ” […] som 

lätt kan uttalas på engelska […]” (460112:254). 

En man anför att han ska ingå äktenskap samt ”[...] med tanke på föregående äktenskap, 

icke önskar bibehålla nuvarande släktnamn […]” (450112:237).   

6.2 Preferensskäl 

6.2.1 Det sökta namnet finns redan i släkten 

I 74 fall, eller 41 % av det totala antalet motiveringar, anges det i ansökan att det namn som 

söks redan finns, eller har funnits, i släkten. Det innefattar motiveringar som att namnet redan 

har godkänts för ett syskon, att namnet på något sätt knyter an till modern eller att namnet 

tidigare har funnits i släkten, men inte längre brukas.  

1944 nämns i en ansökan om att få byta namn från Karlsson till Almung att: ”Som skäl får 

jag anföra, att min broder tidigare erhållit medgivande om antagandet av namnet Almung […] 

(440108:61). Två föräldrar, med barn, anhåller samma år i en ansökan om att få ta namnet 

Bellnert (från Gustavsson) eftersom det sökta namnet ” […] tidigare antagits av våra tre söner 

och bröder […] (440108:63). En kvinna som 1946 vill ta namnet Grindby (från Persson) uppger 

att namnet ” […] förut antagits av min son […]” (460112:123).  

Motiveringar som uttrycker att det sökta namnet knyter an till modern kan antingen gälla 

det direkta släktnamnet, som modern bar innan giftermålet, eller en bildning som anknyter till 

moderns förnamn eller tidigare släktnamn.  

Att personer vill ta moderns släktnamn som ogift, i oförändrad form, finns det flertalet ex-

empel på. År 1945 ansöker två syskon om att få ta sin moders släktnamn som ogift och anger 

följande (450112:200):  

 

Som motivering till namnändringen vilja vi främst framhålla att den är avsedd tjäna som ett bevis 

på vår stora tacksamhet för vår moders uppoffrande arbete för min och min systers välstånd; detta 

under svåra omständigheter 
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Att tagandet av moderns släktnamn ska fungera som ett hedersbevis till moden anges även i en 

ansökan från ett gift par 1944, paret vill byta från Mårtensson till Tegman. Namnet vill tagas 

”Av aktning och tacksamhet gentemot henne [makens mor, min anm.] […]” (441008:59).   

Det förekommer även ansökningar där namnbytaren anger att själva namnbildningen an-

knyter till modern. En man som 1944 vill byta från Carlsson till Gerdén anger: ”Som skäl för 

mitt namnbyte beder jag i underdånighet få anföra att min framlidna moder hetat Gerda Karls-

son” (440804:182). När föräldrarna till en omyndig son vill att sonen ska få byta släktnamn 

från Pettersson till Tollsén/Tollheim anges att namnen ”[…] äro bildade av modersnamnet 

Tollefsen” (450112:133). En kvinna vill för barnets räkning byta bort Andersson: ”Eftersom 

fadern nu är gift på annat håll och sonen helt lämnad åt mig önskar jag även han får bära mitt 

namn” (450803:78).  

Slutligen finns här också motiveringar som berör att namnet har funnits i släkten tidigare. 

Att man vill återuppta ett gammalt släktnamn anförs uttryckligen i en ansökan från 1944. Två 

bröder önskar byta släktnamn från Persson till Regnelius och anger att de är släkt ”i rakt ned-

stigande led från skogvaktaren Nils Regnelius […] och det gäller alltså återupplivandet av ett 

gammalt släktnamn inom vår släkt” (440108:96).  

Andra namnbytare beskriver släktskapet med bärare av det släktnamn man vill anta. När ett 

gift par vill byta namn från Pettersson till Eurenius anges makens släktskap med en tidigare 

bärare av det sökta släktnamnet: ”Min farfars far hette Per Eurenius och föddes den 20 maj 

1815. I äktenskap med Sara Margareta Olofsdotter hade han sonen Per Eurenius […] Denne 

Per Eurenius är min farfar. Han antog emellertid efternamnet Pettersson […]” (460628:168). 

Likaså åberopas släktskap i en ansökan från 1945 där en person vill byta från Nilsson till Wulf-

klou/Wulfklo: ”Vid bedömandet av min underdåniga ansökan hemställer jag, att eders Kungl. 

Maj:t i nåder måtte beakta den utredning angående mina släktförhållanden som framgår av när-

slutna verk” (450112:203).  

Här finns även ansökningar där det sökta namnets bildning anspelar på släktnamn som tidi-

gare funnits i släkten, exempelvis i en ansökan från 1945. Där vill en person byta från Carlsson 

till Gyllenhake/Gyllenås och anger: ”Orsaken till att jag önskar bära just detta namn är, att det 

bland min moders förfäder finnas flera med namnet Gyllenkrok, och Gyllenhake synes mig då 

som en anknytning till ett släktnamn av mer särskiljande art än mitt nuvarande” (450803:109). 

Ytterligare ett exempel på en namnbildning av ett i släkten tidigare förekommande släktnamn 

är från 1946 när en person vill byta från Nilsson till Mardelius och anger att namnet ” […] 

anknyter till det i släkten tidigare förekommande namnet Marelius” (460112:229). 

6.2.2 Namnet som önskas visar på härkomst 

Flera namnansökningar innehåller uppgifter om att det släktnamn som söks är bildat efter en 

gård, församling, socken eller någon annan plats. Dessa motiveringar är 30 till antalet eller        

16 % av det totala antalet motiveringar i materialet.  

Gårdnamnet som namnbildningsgrund kan anges mer eller mindre uttalat. År 1946 anger 

två bröder, med familjer, att de vill byta bort Olsson mot Återwall/Åtterwall/Åtherwall. I ansö-
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kan anges att den gård bröderna äger ” […] bär gårdsnamnet Åtterwalls och tillhört våra förfä-

der sedan åtminstone år 1542. I bygden kallas vi regelmässigt Åtterwall eller Återwall […] 

(460628:194).  

Mera uttryckligt att det sökta namnet är bildat efter gården finns det ett flertal exempel på: 

” […] [namnet] är bildat efter vår torplägenhet Björksättra […]” (Johansson till Björköstam 

460628:256), liksom ”[namnet] är bildat efter en släktgård i fädernesläkten vid namn Södregår-

den” (Eriksson till Södregård 440804:173). År 1945 vill tre bröder med familjer byta bort Carls-

son mot Kårehed eller Kåreskog och påpekar att ” […] namn[en] äro bildade efter vår fädernes-

gård Kårestad […] (450803:107). Ett gift par som vill byta från Persson till Gyvik framhåller 

att namnet: […] är namnet på vår släktgård, varför vi gärna önskar skydda detsamma för egen 

räkning” (450112:105).  

Att namnet bildats efter en församling anges bland andra av två systrar som 1944 vill byta 

till Bräckner/Bräkner från Johansson: […] [namnen] äro bildade efter Bräkne-Hoby, därifrån 

vår släkt härstammar” (440804:143). Samma år anger två bröder att namnen som söks bildats 

” […] efter vår födelseförsamling Önnestad” (Svensson till Önngård/Önnheim/Önnbäck, 

440804:157). Släktnamnet Planert önskar fyra bröder Persson, med familjer, eftersom namnet 

är bildat efter sockendelen Planen i Kattarps församling ” […] därifrån vår släkt härstammar” 

(450803:157).   

Mer otydlig om namnet är bildat för att visa på härkomst från ett boställe är ett gift par som 

1944 vill byta till Stabo från Svensson och anger att namnet är bildat ” […] efter Stabofjärden 

[…] ” (440804:83).   

6.2.3 Namnet bärs redan inofficiellt  

23 motiveringar, eller 13 %, berör att namnbytaren redan bär det släktnamn man ansöker om 

men att man inte står under namnet i kyrkoboken.  

En person med namnet Adolfsson ansöker 1945 om att få taga namnet Benson och anger: ” 

Som skäl för denna min ansökan får jag i underdånighet framhålla att jag i dagligt tal kallas 

Benson efter min fader […]. Namnet Benson är i min hemort så invant att det endast är ett fåtal 

personer, som veta om att släktnamnet i verkligheten är Adolfsson” (440804:74). Några namn-

bytare konstaterar kort: ”Såsom jag hetat sedan barndomen” (Johansson till Rosengren, 

460628:170) och ”Vilket namn […] som jag burit i skolan och är allmänt känd under” (Nordin 

till Hägglund, 440108:54).  

Några ansökningar berör uttryckligen att det är problematiskt att stå med ett namn i officiella 

dokument men benämnas med ett annat i det dagliga livet. Så exempelvis i en ansökan från 

1946: ”Det förhållandet att jag i kyrkobok och mantalslängd är upptagen under annat släkt-

namn, Korneliusson, vållar många misstag och svårigheter för min familj (Korneliusson till 

Åkerlund) (460112:141).  
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6.2.4 Övriga preferensskäl  

Några motiveringar som berör det sökta namnet har inte sorterats in under rubrikerna ovan. 

Bland dessa finns ett gift par som 1944 i ansökan motiverar namnbytet (Palo till Brand-

löv/Palmerdal/Pagman) med: ” […] vilket namn [det första, min anm.] anknyter till vårt nu-

varande släktnamn av finsk typ [palo betyder brand] [deras anm.]” (440804:81). En annan an-

sökan har en motivering som handlar om att en man inför giftermålet vill ta sin frus släktnamn 

eftersom ”I och med giftermålet […] kommer släktnamnet att dö ut” (460628:242).  

 Här finns även 6 stycken ansökningar som handlar om att fosterföräldrar önskar byta släkt-

namn för sitt fosterbarns räkning.  

6.3 Sammanfattning – motiveringstyperna 

Motiveringstyperna fördelar sig frekvensmässigt enligt tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Sammanställning över motiveringstyper.  

Motivering N Andel 

Pressande skäl (tot. 24 %)   

– Det går inte längre att bära det befintliga 

namnet. 
28 16 % 

– Släktnamnsbytet görs inför en förestående 

förändring i livet. 
14 8 % 

Preferensskäl (tot. 70 %)   

– Det sökta namnet finns redan i släkten. 74 41 % 

– Namnet som söks visar på härkomst. 30 16 % 

– Namnet bärs redan inofficiellt. 23 13 % 

Övriga (6 %) 11 6 % 

Alla 180 100 % 

Som synes är en stor del av motiveringarna sådana som berör att namnet redan finns i släkten. 

De motiveringar som sorterats under preferensskäl utgör cirka 70 % av motiveringarna.  

 Motiveringarna som inte kunnat sorteras in i någon motiveringstyp utgör endast 6 %  av 

det totala antalet motiveringar. Dessa förekommer i så liten utsträckning att de inte kan sägas 

vara en stor del av drivkrafterna bakom släktnamnsbytena. De kommer därför inte inkluderas 

i följande diskussion av resultatet.   
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7. Resultatanalys 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras undersökningens resultat likväl som problematiseringar 

av metoden och jämförelser med tidigare forskning. Först problematiseras sorterings-

principerna. Därefter diskuteras undersökningens resultat utifrån tidigare forskning om skäl till 

namnbyten. Avsnittet diskuterar även de frågeställningar om reliabilitet och validitet som togs 

upp i kapitel 5. Slutligen förs diskussioner om möjliga drivkrafter bakom släktnamnsbyten åren 

1944–1946 med stöd av de teoretiska utgångspunkterna.    

7.1 Diskussion 

7.1.1 Problematisering av sorteringsprinciperna  

Det är inte så enkelt, som man kan ledas tro av resultatredovisningen, att alla ansökningar om 

släktnamnsbyte endast innehåller en motivering. Flera ansökningar innehåller två motiveringar 

sorterade under skilda motiveringstyper. Ingen ansökan innehåller dock fler än tre olika typer 

av motiveringar.  

Som exempel på en ansökan med flera motiveringar kan vi studera ett namnbyte som sorte-

rats under rubriken ”Namnändringen sker inför en stundande förändring i livet” (Strand till 

Streseborn). I resultatet redovisas motiveringen att mannen önskar byta släktnamn på grund av 

avlagda examina, men ansökan innehåller andra pressande skäl. Han uppger exempelvis också 

att eftersom namnet Strand är så vanligt där han bor så sammanblandas han med ett flertal 

personer och då specifikt med en viss familj vilket enligt honom väcker en ”aversion” mot 

namnet.  

Det finns också ansökningar som innehåller både pressande skäl och preferensskäl. Så gör 

den ansökan (Gustafsson till Severin, som var exempel i metodavsnittet) där en av motivering-

arna har sorterats under pressande skäl men ansökan innehåller även en motivering som sorte-

rats under preferensskäl (se även 5.2.2).  

Vidare kan man argumentera för att vissa motiveringar som setts som preferensskäl också 

är pressande skäl. Vi kan som exempel titta på kvinnan som vill byta från Carlsson till Gyllen-

hake. Hon refererar till det sökta namnet som att det skulle vara ”av mer särskiljande art än mitt 

nuvarande”. I det här fallet kan man av motiveringen inte utläsa att namnlikhet är ett problem 

som föranleder namnbytet. Därför anser jag inte att hennes namnbyte har pressats fram av 

namnlikhet, utan motiveringen framhåller beskrivningen av det sökta namnets karaktär, och det 

är detta som tagits fasta på i analysen av motiveringen. 

Under rubriken ”Namnet finns redan i släkten” redovisas ett namnbyte där modern anger att 

hon vill att hennes barn ska bära hennes namn. Dock anges också att ”fadern är gift på annat 

håll och sonen helt lämnad åt mig”. Detta skulle man kunna tolka som att namnet väcker obehag 

då sonen bär faderns namn och denne inte verkar ha någon kontakt med barnet. Namnbytet 

skulle alltså kunnat pressats fram av dessa omständigheter. En sådan tolkning är nog möjlig om 

man väljer att läsa in sådant som inte står i själva namnansökans motivering samt göra tolk-

ningar av en familjesituation som man inte har några djupare kunskaper om.  
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Det går också att ifrågasätta varför de motiveringar som berör en förändring i livet ses som 

pressande skäl. Kan det inte vara så att det namn man söker anses ha så goda egenskaper att det 

snarare ska handla om preferensskäl? Visserligen kan det förhålla sig på detta sätt, men av 

motiveringen framgår endast att personen står inför en förändring i livet, och det namn man 

önskar berörs inte. Synsättet har varit att det är förändringen i livet som gör att personen vill 

byta namn och att denna förändring pressar fram en önskan om släktnamnsbyte.  

Slutligen går det att ifrågasätta varför motiveringar som berör att namnet redan bärs inoffi-

ciellt ska sorteras under preferensskäl. Kan det inte vara så att det är omständigheten att bära 

två namn som kan ha pressat fram namnbytet? Visst kan det vara så, men om man studerar 

själva motiveringarna (se 6.3.3) i dessa ansökningar berör de skäl till varför man önskar, och 

har rätt till, det namn man ansöker om. Problematiken som omständigheten kan ställa till med 

berörs inte i någon större utsträckning. Det har därför i tolkningen tagits fasta på vad som fak-

tiskt förs fram i motiveringen, vilket är varför namnbytaren önskar ett specifikt namn.  

7.1.2 Resultatet i anslutning till tidigare forskning om namnbytesskäl  

Här diskuteras undersökningens resultat i anslutning till den forskning som berör orsaker till 

släktnamnsbyten. För diskussion av den forskning som berör släktnamn och identitet hänvisas 

till avsnitt 7.2.  

 Undersökningens resultat visar på två skilda sidor av motiveringarna. Det handlar dels om 

skäl till varför man pressas att byta släktnamn, dels om varför man har preferens för ett specifikt 

släktnamn. Märit Frändén (2010, s. 250) framhäver just denna dikotomi när hon iakttar att driv-

krafterna bakom släktnamnsbytena är ”upplevda negativa egenskaper hos det namn man bär 

eller positiva egenskaper hos det namn man byter till”.  

De typer av motiveringar som denna undersökning har identifierat får i stort sett sägas 

stämma överens med de motiveringar som Nyström funnit (se 3.1), dock möjligen med vissa 

frekvensskillnader. Exempelvis menar Nyström att det är ”mycket ovanligt”, utan att ange 

specifika tal, att motiveringarna år 1931 berör att namnet är bildat efter boendeorten. I denna 

undersökning utgör denna motiveringstyp ungefär en femtedel av motiveringarna och kan inte 

sägas vara ovanliga.   

Förklaringen till denna skillnad kanske kan ligga i namnböckerna 1939 och 1940, som 

trycker extra på att namnen kan (eller ska) bildas efter hemort (se 2.4). Thorsten Andersson 

(1979–80, s. 384) menar att namnböckerna haft stor påverkan på namnskicket. Eva Brylla 

(1995, s. 68) framhäver namnböckerna 1939 och 1940 som extra viktiga för släktnamnsskicket. 

Möjligen var påverkan från namnböckerna inte bara att man tog de namn som gavs som förslag, 

utan att namnbytarna också följde de uppmaningar som gavs om hur namnen skulle bildas. För 

att vara säkra på att få namnbytet beviljat angav man bildningens grund enligt de re-

kommendationer som fanns, i syfte att kanske få myndigheternas gillande.   

Som framgår av tabell 1 handlar en majoritet (78 %) av motiveringarna i denna undersök-

ning om varför man vill byta till ett specifikt namn. De motiveringar som berör varför man 

känner sig tvingad att byta namn är alltså i minoritet. Samma iakttagelse görs av Nyström (2008, 

s. 355). Varför det förhåller sig så kan man diskutera. Förordningen (SIF) från 1901 (se 2.3) är 
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utformad så att personer med patronymikon lättare kan få släktnamnsbytet godkänt. Det är möj-

ligen så att inga motiveringar behövdes för byte från patronymikon till ett egenartat släktnamn. 

Här var det kanske självklart att namnlikhet förelåg som grund för namnbytet. Detta kanske kan 

förklara det faktum att många namnansökningar saknar motivering och särskilt sådana som jag 

benämner som pressande skäl.   

I motsättning till ovanstående ser Frändén namnlikhet som den vanligaste motiveringen för 

sin period (1920–2004). Detta kan möjligen bero på att hennes undersökning täcker in en längre 

tidsperiod, där ansökningarna har hanterats av olika myndigheter och möjligen har rutinerna 

kring ansökningarna varit olika. Från 1960-talet finns exempelvis ett formulär med en ruta där 

man kan kryssa i att namnändringen beror på namnlikhet, vilket kan förklara Frändéns iaktta-

gelser.10  

Att namnbyten har gjorts på grund av att andra personer haft svårt att uttala släktnamnet har 

iakttagits av Frändén (2008, s. 196), Lif (2004, s. 237) och Straszer (2013, s. 65). Denna under-

sökning hittar endast ett exempel på motiveringar som berör uttal av namnet (se 6.2.3). Det här 

beror förmodligen på, som antyddes i 3.3, på att dessa undersökningar är inriktade på en speciell 

grupp där många bär icke svenskspråkiga namn. I ett material där över 90 % av namnbytena 

berör byten från patronymikon kan man knappast förvänta sig motiveringar som berör problem 

med namnets uttal.  

7.1.3 Undersökningens reliabilitet och validitet 

I 5.3 ställdes frågor om undersökningens urval kan fånga in motiveringstyper i namnändrings-

ansökningarnas motiveringar som är representativa för perioden 1944–1946. Jag menar av två 

skäl att den har gjort det. 

 För det första har både Nyström och Frändén undersökt motiveringar i namnändringsan-

sökningar och identifierat i stort sett samma typer av motiveringar som också min undersökning 

hittat. Att frekvensen och vilka typer av motiveringar som dominerar delvis skiljer sig åt, beror 

troligen på att nedslag på vissa årtal kan ha påverkan på vilken typ av motiveringar som domi-

nerar. Samtidigt kan samhälleliga och juridiska förutsättningar påverka vilka motiv personer 

har bakom sitt namnbyte.  

 För det andra vittnar den praxis för godkännande av släktnamnsbyten (se 2.3) om liknande 

typer av namnbyten som denna undersökning gör. Det blev praxis att personer fick ta det släkt-

namn som modern burit som ogift och att man fick ta ett namn som funnits tidigare i släkten. 

Praxis blev även att personer som stod med ett namn i officiella dokument men tilltalades med 

ett annat fick byta. Denna praxis bör ha vuxit fram genom att ett stort antal släktnamnsansök-

ningar med denna typ av motiveringar inkommit till myndigheterna. Att påstå att undersök-

ningen speglar den typ av motiveringar som fanns i namnändringsansökningarna under peri-

oden är inte att dra för långt gående slutsatser.  

Undersökningen gör också anspråk på att föra diskussioner om namnbytestrendens driv-

krafter under mitten av 1940-talet. Den kritiska frågan blir om motiveringarna, som finns i en 

minoritet av ansökningarna, kan ligga till grund för en sådan diskussion?  

                                                 
10 Jag har gjort iakttagelser om ansökningarnas utformning efter besök på Patent- och registreringsverkets arkiv i 

Söderhamn där jag gått igenom ett litet urval av ansökningar från 1950-talet fram till 1990-talet.  
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Det ska klargöras att en diskussion om drivkrafterna endast kan föras så långt det är möjligt. 

Diskussioner om drivkrafterna grundar sig på, och måste grunda sig på, de motiveringstyper 

som framkommit i min undersökning. Undersökningen kan alltså kasta ljus på en del av driv-

krafterna bakom namnbytestrenden under 1940-talets första hälft medan andra blir fortsatt 

höljda i dunkel.     

7.2 Släktnamnsbytenas möjliga drivkrafter 1944–1946 

Med reservationerna ovan i åtanke ska nu alltså möjliga drivkrafter till släktnamnsbytena dis-

kuteras. De teoretiska utgångspunkterna som berörde namns funktioner och identitet samt hur 

språkhandlingar kan forma och vidmakthålla identitet utgör tolkningsstöd i diskussionerna.  

 När identitet diskuteras får man ha i åtanke att de flesta namnändringsansökningar görs av 

flera personer (se 5.1.1). Ett gift par med barn eller flera familjer kan i samma ansökan vilja 

byta till ett gemensamt släktnamn. Vi pratar därför om identitet (och en språkhandling) för en 

grupp av personer såväl som för enskilda individer. Diskussionerna har därför ambitionen att 

föra resonemang på både gruppnivå och individnivå.  

Vi får också ha i åtanke att om ett gift par söker ett gemensamt släktnamn, som bärs av 

någon i den ena partners släkt, så är det ju endast en av makarnas släkter som berörs. Ett byte 

till ett släktnamn som burits (eller bärs) inom makens släkt betyder ju att familjebanden möj-

ligen endast stärks för honom.  

 Diskussionerna disponeras här efter de motiveringstyper som redovisades i avsnitt 6, (i 

frekvensordning): a) Det sökta namnet finns redan i släkten, b) Det går inte längre att bära det 

befintliga släktnamnet, c) Namnet som önskas visar på härkomst, d) Namnet bärs redan inoffici-

ellt och e) Släktnamnsbytet görs inför en förestående förändring i livet.  

7.2.1 I namntagningen önskar man ett namn som redan finns/funnits i 

släkten 

Den vanligaste motiveringstypen att namnbytarna önskar anta något släktnamn som finns eller 

har funnits i släkten. Thorsten Andersson, liksom John Kousgård Sørensen, framhåller att ett 

släktnamns funktion bland annat är att kunna individualisera och identifiera personer (se 4.1).  

I de fall där personer vill ta ett släktnamn som tidigare har tagits av något syskon eller någon 

släkting kan det kanske vara problematiskt när man inte längre delar längre släktnamn med sina 

nära. Genom ett släktnamnsbyte identifieras man återigen som tillhörande en viss släkt eller 

familj. Om man utvidgar Thorsten Anderssons samhörighetskapande funktion för namn till att 

inte bara gälla användandet av vissa namn, utan att även innefatta bärandet av ett släktnamn, så 

bidrar ett byte till ett släktnamn som redan har tagits av andra släktingar till att återupprätta den 

samhörighetsskapande funktionen. Till ovanstående resonemang kan man också knyta Janet 

Finchs tankar om släktnamnet som något som ”visar” familjeband. Genom att ändra sitt släkt-

namn till ett som tagits av andra familjemedlemmar kan familjen återigen utåt visa samhörighet.  

Vi har också motiveringar som berör att det sökta namnet namnet på något sätt anknyter till 

modern. Från år 1920 blir det lagstadgat att makan ska skrivas med sin makes släktnamn (se 

2.3), som då blir gemensamt släktnamn för hela familjen. Det blir genom detta inte möjligt för 
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barnen, att genom släktnamnet, visa tillhörighet till moderns släkt. Samtidigt får vi anta att 

barnen har kontakt med moderns sida av släkten och identitetsmässigt också känner sig som del 

av denna. Behov av att manifestera tillhörighet till denna bör också alltså möjligen ha funnits.  

Det är kanske så vi ska se på släktnamnsbyten som anknyter till modern. Trots att lagen inte 

gjorde det möjligt för barnen att under uppväxten bära moderns släktnamn, om föräldrarna var 

gifta, fanns behovet att manifestera tillhörighet till hennes släkt också. När man då ska överge 

patronymikonet ansöker man inte om ett nybildat släktnamn utan ber om att få ta moderns namn 

som ogift. Att ta moderns tidigare släktnamn blir en språklig handling där identiteten med mo-

derns sida av släkten stärks. Om moderns släktnamn dessutom var ”fint” kanske namnbytet 

också drivits fram av ett prestigebehov.  

 Under 6.3.1 finns ett fall där barnen växt upp med modern som enda närvarande förälder. 

Barnen som nu vill byta sitt släktnamn, vilket troligen är faderns, har uppenbarligen skapat 

starka band till modern men inte kunnat dela hennes släktnamn. När barnen blir myndiga får de 

möjlighet att för sig själva, och andra, manifestera denna starka identitetsmässiga anknytning 

genom ett namnbyte.  

I de fall där man tar ett namn som tidigare funnits i släkten, eller som till bildningen på-

minner om ett, bör det förhålla sig annorlunda än i fallen ovan. I dessa fall önskar man ett namn 

som inte längre bärs av någon nu levande nära släkting och kan således genom namnbytet inte 

manifestera någon samhörighet med nära personer. Ändå väljer man att inte skapa ett nytt namn 

utan önskar ett som har dött ut inom släkten, så någon funktion bör också denna typ av släkt-

namnsbyten haft. Här handlar det kanske om konventionsbehovet (se 4.1). Det har blivit en 

samhällelig tradition att släktnamn ska ärvas inom släkten. När det på något sätt blivit ett avbrott 

i detta (som i fallet med Persson till Regnelius i 6.3.1) återupprättar man traditionen snarare än 

att ansöka om ett nybildat släktnamn.  

Utifrån iakttagelsen om namnbytarnas yrkestitlar (se 5.1.1) är det inte en överdrift att säga 

att personer i de lägre sociala skikten verkar mer benägna att byta släktnamn.  Samtidigt är det 

vanligast i namnändringsansökningarna att man önskar sig ett namn som bärs eller har burits 

av andra släktingar. Hur hänger detta ihop?  

Möjligen kan de samhällsförändringar som skedde under första halvan av 1900-talet ha bi-

dragit. En tilltagande urbanisering och ökad geografisk rörlighet, samtidigt som det gamla jord-

brukssamhället höll på att försvinna, gjorde att personer i detta samhällsskikt kan ha funnit sig 

i nya situationer då de sökte sig till städerna för att ta arbete. För människor i det gamla jord-

brukssamhället byggde den sociala identiteten mycket på familjeband. (Se 2.1). I ett förändrat 

samhälle kanske inte längre familjen ”bands ihop” med en gård eller en plats, så en namnänd-

ring till ett släktnamn som redan tagits av någon i familjen var kanske ett sätt upprätthålla fa-

miljebanden i en annars föränderlig tid. När den identitetsmässiga anknytningen till familjen 

vacklade kan släktnamnsbytet ha varit en språkhandling som bidrog till att stabilisera den. 

7.2.2 Det går inte längre att bära det befintliga namnet  

Vi vänder oss nu till de motiveringar som handlar om att personerna känner sig pressade att 

byta namn eftersom namnet på något sätt är problematiskt att bära. De viktigaste funktionerna 
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hos ett namn är, som tidigare nämnt, de individualiserande och identifierande. I de fall då det 

inte längre går att bära det befintliga namnet får väl denna funktion sägas vara satt ur spel.  

Först kan vi studera de motiveringar där namnlikhet har angetts som skäl för namnbytet. I 

dessa fall fungerar inte namnet särskiljande i det dagliga livet när flera individer exempelvis 

har samma förnamn och patronymikon. Det sker hela tiden en sammanblandning av personer 

med samma namn, och eftersom ett namns funktion bland annat är att vara individualiserande, 

så byts släktnamnet för att återupprätta den individualiserande funktionen.  

Sedan har vi de fall där namnet väcker obehag hos bäraren. Här är det snarare den identifi-

erande funktionen som är problematisk. Som exempel kan vi titta på de namnbytare som vill 

byta bort sitt tyska namn. Efter slutet av andra världskriget blir det uppenbarligen svårt för 

några personer som på grund av släktnamnet identifieras som tyskar (se 6.2.2.). Att ett släkt-

namn kan vara en viktig etnisk markör utåt framhålls av Frändén (2010, s. 236, 2017 s. 130). 

Det viktiga för dem som vill byta bort sina tyska namn verkar vara att de inte av andra ska 

identifieras som tyskar. Även om självidentiteten inte är tysk (se 4.2) blir den tillskrivna identi-

teten det eftersom man bär ett släktnamn som låter tyskt. Genom ett släktnamnsbyte blir den 

identifierande funktionen inte längre ett problem. Namnbytarna går från att sticka ut från om-

givningen till att smälta in, vilket kan knytas an till ett av Aldrins (2016, s. 389) möjliga motiv 

till släktnamnsbyte (se även 4.2).  

Vidare framhåller en del motiveringar att det har blivit problem med postförsändelser och 

att man därför vill byta släktnamn. Visst kan drivkraften till namnbytet vara så enkel. Dock kan 

man undra om det finns ytterligare problem med namnlikheten som kan driva på ett släktnamns-

byte? Många ansökningar i materialet handlar om att hela familjer gemensamt tar steget att byta 

bort patronymikonet till förmån för ett ovanligare släktnamn.  

Om ett släktnamn har en identifierande funktion för en individ bör släktnamnet också ha 

denna funktion för en släkt eller familj. Om vi antar att det inom samma by eller stadsdel finns 

flera familjer med släktnamnet Svensson kanske det kan stärka familjen som grupp att ta steget 

från Svensson till ett mer egenartat släktnamn. Genom att göra ett släktnamnsbyte distanserar 

sig familjen från andra Svenssons och påverkar både familjemedlemmarnas självidentitet och 

familjens tillskrivna identitet. Det blir lättare att utåt ”visa” att man är en familj.   Genom att 

göra ett släktnamnsbyte utför man en språklig handling som för samman familjen samtidigt 

som man distanserar sig från andra.  

7.2.3 Namnet tas för att visa härkomst 

Så till de släktnamnsbyten där man motiverar rätten till släktnamnet med att det är bildat efter 

namnet på en plats. Vi får ha i åtanke att namnboken 1939 (se 2.4) rekommenderade namnby-

tarna att ta släktnamn som knöt an till den geografiska härkomsten och detta kan delvis vara en 

förklaring till att detta är en framträdande motiveringstyp i materialet. Eva Brylla (1995, s. 68) 

framhåller just namnboken 1930 som viktig för släktnamnsskickets utveckling. 

Det är inget djärvt antagande att släktnamn som anknöt till härkomsten var av vikt för namn-

bytarnas självidentitet. Att en viktig del i namntagningen kan vara positiva egenskaper hos de 

sökta namnen framkommer i Frändens (2010) intervjuer (se 3.2). I en tid då kanske hembygden 
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övergavs för en flytt till tätorter, och familjen splittrades, blev det extra viktigt att bära ett släkt-

namn som påminde om banden till släkten och hembygden. För vissa verkar det till och med ha 

varit viktigt att skydda sitt eget gårdnamn så att det inte skulle kunna tas av andra. De som vill 

byta till Gyvik framhåller just att de vill skydda gårdnamnet genom att ta det som sitt släktnamn. 

Att någon annan familj skulle kunna ta ett namn som påminde om deras hemgård verkar alltså 

ha upplevts som problematiskt.  

Att släktnamnet visade härkomst påverkade möjligen inte i någon större utsträckning hur 

andra personer utanför hembygden såg på individen eller familjen (tillskriven identitet). För-

leden i Lindgren är knappast genomskinlig för någon annan än namnbärarna själva och deras 

närmaste. Att byta till ett släktnamn som visar på härkomst är alltså en språkhandling som iden-

titetsmässigt snarare riktar sig inåt än utåt. Men om förleden är väldigt ovanlig kanske det kan 

förhålla sig annorlunda såsom, i fallet Gyvik ovan.  

Frändéns båda undersökningar (2010, 2017) visar hur viktigt det varit för vissa personer att 

genom släktnamnet manifestera etnicitet. Om man kan dra paralleller mellan etnicitetskänsla 

och tillhörighet till en bygd, så kan ett namnbyte till ett släktnamn som anknöt till hembygden 

ha varit ett sätt för personerna att stärka och visa denna tillhörighet.  

Vi ska i sammanhanget också komma ihåg att det varit tradition i svenskt släktnamnsskick 

att förleden i namnbildningen valdes för att visa härkomst (se 2.2). Förmodligen spelade denna 

tradition också in.  

7.2.4 Namnet står inte i kyrkoboken 

Att stå med ett namn i officiella register men kallas för ett annat verkar ha varit problematiskt. 

Här visas nog på namnets betydelse för självidentiteten. Man känner sig så förknippad med det 

namn man kallas för att det blir problematiskt när det står ett annat namn i officiella dokument, 

trots att det har fungerat hittills i livet. Det kändes kanske konstigt att se ”fel” namn i skrift eller 

att behöva presentera sig med ”fel namn” i kontakten med myndigheter. 

I det dagliga livet bör det inte vara några problem, det namn personen dagligen kallades 

fungerade individualiserande. Vad det stod i kyrkoboken påverkade troligen inte folks omtal av 

en. Vi får dock ta i beaktande att ”ha dubbla namn” bör ha ställt till med avsevärda praktiska 

problem i kontakten med myndigheter. I en tid när namnet fungerade identifierande i officiella 

dokument, som personnummer gör nu, kan brevväxling och annan kontakt med myndigheter 

ha varit problematiskt när man hade två släktnamn.    

7.2.5 Man står inför en livsförändring  

Slutligen till en motiveringstyp i ansökningarna som inte har så hög frekvens, men som ändå är 

värt att diskutera. I en del motiveringar framhåller namnbytarna att släktnamnsändringen bråd-

skar då händelsen som föranleder namnbytet ligger i närtid. Att gifta sig eller ta en ny anställ-

ning eller för den delen avlägga doktorsexamen ska göras med ett nytt namn. När man går in i 

en ny livssituation vill man kanske gå in i den med en ny identitet och lämna den gamla bakom 

sig (se även Aldrin i 3.2). Släktnamnsbytet får väl här ses som en språklig handling som möjlig-

gör skapandet av en ny identitet inför ett nytt steg i livet.  
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 Möjligen drivs denna typ av namnbyten också fram av ett prestigebehov. Det kanske är 

bättre att presenteras som en Streseborn än en Strand när man ska avlägga en akademisk exa-

men. När man ska presenteras på den nya arbetsplatsen kanske ett egenartat släktnamn är bättre 

än att bara vara en i raden av alla Nilsson.  

7.2.6 Många möjliga drivkrafter – försök till sammanfattning 

Det kan som synes finnas många möjliga drivkrafter bakom ett släktnamnsbyte. Här ska ett 

försök till sammanfattning av dessa göras.  

 En sida av de möjliga drivkrafterna är att ett namns grundläggande funktioner som indivi-

dualiserande och identifierande inte uppfylls eller är problematiska. Namnbytet görs för att 

återupprätta dessa funktioner eller göra dem oproblematiska. Likväl kan ett namn som inte upp-

levs som prestigefullt överges till förmån för ett mer prestigefullt sådant.  

En annan sida är att släktnamnsbytena kan ha drivits på utifrån ett behov av att identifiera 

sig med familjen eller hembygden. När en individs, eller en familjs identitetsmässiga samman-

hållning på något sätt vacklar eller är hotad kan släktnamnsbytet som språkhandling delvis åter-

upprätta och stärka identiteten för individen och familjen.  
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8. Slutsatser och avslutning  

8.1 Slutsatser 

8.1.1 Gemensamma motiv…  

Kartläggningen av namnansökningarnas motiveringar har kunnat identifiera fem motiverings-

typer. De delar upp sig i motiveringar som berör varför namnbytet är en nödvändighet 

(pressande skäl) och varför man nödvändigtvis måste ta ett specifikt namn (preferensskäl).  

Kanske kan pressande skäl och preferensskäl formuleras om i ett annat motsatspar. Det som 

motiveringarna speglar är kanske två typer av rörelser, och drivkrafter, i människors förhållande 

till det släktnamn man bär: rörelsen till ett släktnamn och rörelsen från ett släktnamn.  

Rörelsen från ett släktnamn lämnar få spår i ansökningarna i form av motiveringar. Anta-

ganden som gjorts om att det främsta motivet för att byta släktnamn skulle vara namnlikhet är 

inget som denna undersökning kan styrka. Att göra ett sådant antagande utifrån att de flesta 

som ansöker bär patronymikon är problematiskt. Med tanke på SIF:s utformning kan man 

kanske inte förvänta sig att så många utöver patronymikonbärarna skulle försöka byta släkt-

namn. Som nämndes i inledningen innehåller de flesta ansökningar inte några motiveringar. Att 

anta att alla dessa ansökningar skulle bero på namnlikhet blir spekulationer. Om namnlikheten 

var så problematisk för så många, bör då inte fler ha uttryckt detta i sin ansökan, såsom vissa 

ändå valde att göra?  

Med detta inte sagt att inte namnlikhet kan ligga bakom ett stort antal av ansökningarna. 

Med tanke på den höga andelen patronymikon i ansökningarna och hos befolkningen i stort är 

det inte orimligt att anta att sammanblandning var ett reellt problem som åtgärdades med ett 

släktnamnsbyte. Undersökningen kanske kan bidra med en nyansering av problematiken med 

namnlikhet. Namnlikhet orsakade inte endast praktiska problem utan kunde också innebära 

identitetsmässiga problem.  

Rörelsen till ett släktnamn lämnar fler spår. Att verkligen motivera varför man ansåg sig 

berättigad till ett visst namn verkar ha varit viktigare än att motivera varför man ansåg sig be-

rättigad att byta.  

Kanske handlade namnbytestrenden under perioden delvis om att personer av olika anled-

ningar rörde sig till ett namn, snarare än att man rörde sig från ett namn? Möjligen samverkade 

rörelserna och skapade drivkrafter som gav bränsle åt namnbytestrenden.  

8.1.2 … med gemensamma drivkrafter? 

Det är svårt att peka ut någon gemensam huvudsaklig bakomliggande drivkraft till släktnamns-

bytena. Om man ska peka på någon verkar behovet av en identitetsmässig anknytning till fa-

miljen, släkten och hembygden ha varit en viktig drivkraft.  

Ett gemensamt egenartat släktnamn som bara delas av de närmaste svetsade samman fa-

miljen. Detta kan kanske ses som en självklarhet, men i Sverige för 70 år sedan framträder 

bilden av att en hel del släktnamnsbyten genomfördes utifrån behov av att ingå i en större 
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gemenskap än kärnfamiljen. Det var snarare gemenskap med släkt än med en kärnfamilj som 

söktes. Den kollektiva identiteten var viktigare än individens, oavsett om man tog ett namn som 

fanns i släkten eller ett som anknöt till hembygden. Önskan att ha ett släktnamn som fungerade 

individualiserande fick inte gå ut över identifikationen med släkten.  Det är dock viktigt att här 

skjuta in en brasklapp då undersökningen inte fångar in de namnbytare som inte gav någon 

motivering till sitt namnbyte. Här kanske de personer, eller familjer, som namnmässigt vill sär-

skilja sig från släkten kanske finns. Inte desto mindre visar en betydande del av denna under-

söknings resultat på vikten av att i namnbytet anknyta till övrig släkt.   

I min undersökning betraktas släktnamnsbytet som en språklig handling. Under förutsätt-

ning att släktnamnsbytet har haft de drivkrafter och den påverkan på identiteten som antytts så 

får det väl konstateras att ett släktnamnsbyte kunde både ändra, förstärka och vidmakthålla per-

soners och gruppers identitet.  

Om undersökningen ska kokas ned till en slutsats får det bli att kartläggningen av 

motiveringarna gett ett resultat som verkar spegla ett vitt spektrum av drivkrafter bakom släkt-

namnsbytena. Det går inte utifrån min undersöknings resultat att peka ut en gemensam drivkraft 

som skulle kunna förklara namnbytestrenden under perioden. Istället verkar det som att moti-

veringarna speglar flera olika drivkrafter som möjligen är produkter av ideologiska och struk-

turella samhällsfenomen. Nedan ska ett försök till konkretisering av denna tanke göras.   
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8.1.3 Modell för hur olika faktorer i samhället kan påverka släktnamnsbyten  

De ideologiska faktorerna som kan ha drivit på släktnamnsbytena under mitten av 1940-talet 

kan ha varit tankar om kollektivet framför individen, såväl som rester från det gamla bonde-

samhället där anknytningen till hembygden var viktig.  

 Till strukturen hör samhälleliga fenomen som åren 1944–1946 var en tilltagande urbanise-

ring samt ett juridiskt ramverk som reglerade vilka namnbyten som var möjliga. Till struktur i 

det här sammanhanget får också sägas vara språkliga strukturer så som namns grundläggande 

funktioner liksom namnskicket i sig med en hög andel patronymikon.  

Figuren nedan försöker visa hur motiveringarna i ansökningarna kan spegla hur ideologiska 

och strukturella faktorer kan samverka för att framkalla en rörelse mot ett nytt släktnamn. Rö-

relsen kan både bestå i en önskan att bli av med ett släktnamn eller en önskan om ett specifikt 

släktnamn. Typen av släktnamn som de flesta ville bli av med under mitten av 1940-talet verkar 

ha varit patronymikon.  

 

   

Figur 1. Översikt över hur olika ideologiska och strukturella faktorer i ett samhälle kan samverka för att 

driva fram släktnamnsbyten och hur motiveringarna kan spegla dessa.  

 

Om det sker ideologiska eller strukturella förändringar i samhället ska det enligt modellen ovan 

också speglas i namnändringsansökningarnas motiveringar. 
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8.2 Avslutning 

8.2.1 Framtida forskning 

Namnbytesansökningarna är ett material rikt på information och genom att ställa andra frågor 

till namnansökningarna skulle man få andra svar. Ansökningarna inbjuder att till exempel un-

dersöka flyttningsmönster bland namnansökarna för att exempelvis tydligare kunna se om ur-

baniseringen var en viktig faktor. Eftersom åldersbetygen ger information ned på sockennivå 

om var personerna är födda, och var de bor vid tillfället för namnansökan, kan man undersöka 

om en flytt från landsbygd till stad är något som driver på ett släktnamnsbyte.  

 Likaså skulle man kunna göra omfattande undersökningar av de yrkestitlar som namnby-

tarna har. Detta för att kunna fastslå eller avfärda antagandet att namnbytesaktiviteten är högst 

bland arbetare. Man skulle också kunna kombinera undersökningar av yrkestitlar med under-

sökningar av de sökta namnens bildning för att se om typen av namn som önskas skiljer sig åt 

mellan olika sociala grupper.  

 Modellen i figur 1 skulle kunna testas genom diakrona undersökningar av släktnamnsby-

tena. Sverige har förändrats mycket under 100 år och ansökningar om släktnamnsbyten finns 

för nästan hela 1900-talet. Om modellen stämmer bör motiveringarna i ansökningarna ha mar-

kant skiftande karaktär över tid.  

8.2.2 Varför ville Moberg byta namn?  

Vilken motivering för namnbytet skulle Moberg ha kunnat ange för myndigheterna? Kanske 

konstaterade han kort att ”Momåla anknyter till min hemsocken Moshultamåla”.  Visserligen 

bar han troligen redan ett släktnamn som med förleden Mo visade på härkomst. 

 Moberg levde ett kringflackade liv under de första decennierna på 1900-talet. Han hade 

flera anställningar på tidningar som journalist och redaktör och kanske ledde det kringflackande 

livet till en önskan om att på ett tydligare sätt för sig själv knyta an till hembygden. Momåla är 

också mer genomskinligt utåt än Moberg om man vill visa att man kommer från Moshultamåla 

socken. Han återvände i många av sina romaner till hembygden så någon betydelse bör den ha 

haft för honom.  

 Kanske var det viktigt i marknadsföringssyfte att ha ett speciellt namn som verkligen skiljde 

ut honom? Någon annan författare Momåla hade inte funnits och kanske hade personer bättre 

kommit ihåg hans namn och ryktet om honom som författare spridit sig lättare.  

 Kanske ville han också lämna sin barndoms identitet bakom sig och träda in i en ny som 

författare. Han växte upp i ett hem där skrivande och läsning långt ifrån var några självklarheter. 

Tillgången till böcker var liten. Moberg berättar själv om hur han som barn, i hemmet, rev ned 

tapeter av tidningspapper i sin iver att få något att läsa. När han själv i vuxen ålder började ha 

läsandet och skrivandet som yrke så hade kanske hans identitet förändrats så mycket att Moberg 

snarare förknippades med barnet som tvingades läsa från tapeter än med den som nu var jour-

nalist och författare. Genom att gå från Moberg till Momåla hade kanske förvandlingen från 

det läshungriga barnet till författare blivit komplett.  
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Bilaga 1  

Exempel på en namnändringsansökan utan motivering.  
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Bilaga 2  

Exempel på ett åldersbetyg.  

 

 

 


