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Sammandrag 
 

Antalet nybildade efternamn har ökat markant de senaste åren, vilket naturligtvis påverkar 

efternamnens språkliga utveckling. Syftet med denna studie är att kartlägga godkända 

nybildade efternamn i Sverige år 2001 och undersöka vilka efternamn som väljs. Materialet 

består huvudsakligen av kompilerade efternamnsuppgifter från Tidning för kungörelser om 

efternamn och avgränsas till att enbart innefatta nybildade efternamn. Namnen indelas i fyra 

sammanfattande kategorier: sammansatta efternamn, enledade efternamn, utländskt 

klingande efternamn samt morfologiskt oklara efternamn. Av de tio undergrupperna är 

sammansatta efternamn av borgerlig typ följt av utländskt klingande namn vanligast. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den språkliga utformningen av våra efternamn kommer 

att fortsätta att modifieras, dels genom den utländska invandringen, dels genom ökningen av 

ansökningar om nybildade efternamn. 
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1. Inledning 
I samband med att jag skulle byta till min mans efternamn funderade jag på hur pass vanligt 

det var att byta till ett nybildat efternamn. Jag tror att namn idag har större betydelse för 

människors identitet än tidigare. Ur samhällets perspektiv har det främsta syftet med bruket av 

efternamn varit att kunna identifiera en enskild person. Idag är det fortfarande så, även om 

personnumret delvis har övertagit identifieringsrollen. En individ kan ha flera intressen av att 

bära ett visst efternamn. Det är viktigt att särskilja sig från mängden och ett enkelt sätt är att 

anta ett unikt efternamn. Antalet ansökningar om nybildade efternamn har ökat markant de 

senaste åren, vilket naturligtvis påverkar efternamnens språkliga utveckling. Namnlagen från 

1982 innehåller regler för hur namn språkligt ska gestalta sig. Formuleringarna i lagen har 

givetvis haft betydelse för de senaste årtiondenas personnamnsutveckling och det är intressant 

att studera de nybildade efternamnens språkliga utveckling. 

 

1.1. Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka den språkliga formen hos godkända nybildade efternamn i 

Sverige från 2001. Den övergripande frågeställningen är vilka olika traditionella 

efternamnstyper som förekommer bland nybildade efternamn. Fokus är att språkligt beskriva 

hur efternamnen gestaltar sig och kategorisera dem utifrån det traditionella efternamnsskicket. 

På detta vis tydliggörs vilka efternamn som är vanliga vid nybildningar idag och vilka 

efternamnstyper som är produktiva. Utifrån resultatet av den språkliga analysen förs 

resonemang om vårt nutida efternamnsskick.  

 

1.2. Forskningsöversikt 
Svenska personnamn av Ivar Modéer (1964) är en sammanfattande och övergripande handbok 

som behandlar de flesta namntyperna inom namnforskningen. Det är främst kapitlet om 

släktnamn som ligger till grund för uppsatsen.  

I uppsatsen används också artiklar där olika områden inom namnforskningen berörs. 

Adelsnamn och efternamnsbyte behandlas ur tre olika aspekter. Torsten Halén (1995) 

diskuterar ämnet från juridisk synpunkt, Thorsten Andersson (1995a) från språkvetenskaplig 

synpunkt och Lars Wikström (1995) från Riddarhusets synpunkt.  

Gudrun Utterström har behandlat svenskt släktnamnsskick utifrån skilda perspektiv, t.ex. 

fokuseras släktnamnens form, innehåll, syntax och funktion. 
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Eva Brylla, som är Patent- och registreringsverkets språkvetenskapliga rådgivare, 

diskuterar beslutsprocesser och tendenser inom svenskt efternamnsskick (1996b). Hon har 

särskilt intresserat sig för problematiken avseende nybildade efternamn, bl.a. vad gäller 

demokrati och namnstruktur. 

Sonja Entzenberg (2005) problematiserar också det nutida efternamnsskicket. Hon 

framhåller t.ex. att en person kan ha flera intressen av ett visst efternamn, t.ex. för att visa 

samhörighet med viss familj eller släkt. Genom att flera familjemedlemmar bär samma 

efternamn signalerar de gruppens samhörighet. Hon menar vidare att en individ genom bruket 

av ett visst efternamn vill dra fördel av namnets status. Det kan vara välkända efternamn, t.ex. 

kända personers efternamn, eller namn som är tydligt knutna till vissa sociala grupper, som 

adelsnamnen. 

1.3. Material och metod 
Myndigheten som handlägger ansökningsärenden, när det gäller namnbyten i Sverige är 

Patent- och registreringsverket (PRV). De nybildade efternamnen för år 2001 har inhämtats 

från Tidning för kungörelser om efternamn (TK). PRV har godkänt namnen, men allmänheten 

har en viss tid på sig att överklaga. Det är ovanligt att något namn som publicerats i TK 

avslås. Det finns dock ingen statistik att tillgå i ärendet (Wallén 2006 Telefonsamtal). 

År 2001 kungjordes 1170 efternamn varav 755 var nybildade efternamn och 415 

befintliga efternamn, dvs. sådana som redan är i bruk. Materialet avgränsades till att enbart 

behandla de nybildade efternamnen. 

Efternamnens språkliga bildningssätt är utgångspunkten i kategoriseringen av materialet. 

Materialet relateras till och indelas efter det traditionella efternamnsmönster som utvecklats 

sedan framför allt 1600-talet. Det traditionella efternamnsskickets struktur finns utförligt 

beskrivet i flera studier, bl.a. av Thorsten Andersson (1995b), Eva Brylla (2002) och Ivar 

Modéer (1964). För att på ett åskådligt sätt se vilka typer av namn som förekommer i 

materialet, har efternamnen indelats i fyra övergripande kategorier: sammansatta efternamn 

(Glimmerborg), enledade efternamn (Klope), utländskt klingande efternamn (Alznasser) samt 

morfologiskt oklara efternamn (Månskärva). Förutom indelningen i de övergripande 

kategorierna har jag där det varit möjligt även använt mig av underkategorier. 

Det är svårt att få en fullständigt korrekt indelning av namnen eftersom några namn 

mycket väl passar in i flera kategorier. Många namn har alternativa uttalsmöjligheter vilket 

också har försvårat indelningen. Det finns inga hänvisningar om uttalet i TK, utan jag har 

utgått från normal svensk uttalsprincip. Bedömningen är i tvetydiga fall subjektivt gjord. De 
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namn som inte är helt självklara i en av de specifika kategorierna, har motiverats och 

grupperats till den grupp de bäst passar i. 

 

1.4. 1982 års namnlag 
Namnlagen innehåller bestämmelser om hur namn språkligt ska gestalta sig. Enligt 

namnlagens § 12-14 och § 34 får som nybildat efternamn inte godkännas namn som till 

bildning, uttal eller stavning har en sådan form att det inte anses som lämpligt här i landet. Ett 

namn får t.ex. inte väcka anstöt eller leda till obehag för namnbäraren. Man kan inte heller ta 

ett förnamn som efternamn eller tvärtom. Det är inte möjligt att ta ett dubbelnamn (med 

bindestreck, t.ex. Broberg-Dahlberg) som efternamn. Det nya namnet får heller inte vara 

vilseledande för allmänheten, t.ex. att kunna uppfattas som ett namn på en järnvägsstation 

eller ett postkontor. PRV godkänner inte ett efternamn som är förväxlingsbart med följande: 

ett efternamn som någon annan enligt lag bär eller har rätt att bära, ett allmänt känt efternamn 

som burits av en utdöd släkt, ett allmänt känt utländskt efternamn, något artist- eller 

konstnärsnamn som är allmänt känt, en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller 

någon liknande sammanslutning, någon annans i Sverige skyddade firma eller varumärke, en 

titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk (Namnlag 1982:670). 
 

Enligt 9 § första stycket i 1963 års lag fick som nytt släktnamn godkännas endast namn, 

som till bildning, uttal och stavning överensstämde med inhemskt språkbruk. Om sökanden 

hade utländskt namn kunde dock namn som innebar en anpassning av namnet till svenskt 

språkbruk godkännas. Uttrycket ”inhemskt språkbruk” användes i stället för ”svenskt 

språkbruk” med hänsyn till de samiska och finskspråkiga grupperna i landet. Den nya 

bestämmelsen i 12 § 1 p innebär en viss uppmjukning av kraven. Som nybildat efternamn 

får sålunda inte godkännas namn som till bildning, uttal eller stavning har en sådan språklig 

form att det inte är lämpligt som efternamn här i landet. Ändringen har genomförts för att 

tillgodose dels önskemål från svenska medborgare som arbetar utomlands i internationell 

tjänst och vill ha ett internationellt gångbart namn, dels önskemål av invandrare i Sverige 

som vill göra sitt namn lättare att uttala utan att för den skull helt anpassa namnet till 

svenskt språkbruk. Det har ansetts vara av värde att lagtexten ger utrymme för en 

utveckling mot större internationalisering av namnskicket inom ramen för vad som kan 

anses vara godtagbart för svenska förhållanden. Prop 1981/82:156 s.59. (Ericsson 1983 

s.139)  

 

Ändringen i uttrycket från 1963 års namnlag ”inhemskt språkbruk” till uttrycket ”svenskt 

språkbruk” enligt 1982 års namnlag, har enligt språkforskaren Eva Brylla resulterat i en snabb 
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förskjutning av det svenska efternamnsskicket. Formuleringen ger utrymme för olika 

tolkningar och kan därför få till följd att det svenska efternamnsskicket helt kan komma att 

förändras (Brylla 2006 s.27). 
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2. Nybildade efternamn i Sverige år 2001 
 

Tabell 1. Nybildade efternamn i Sverige år 2001  Antal % 

Sammansatta efternamn    404 54 

Enledade efternamn    155 21 

Utländskt klingande efternamn   147 19 

Morfologiskt oklara efternamn     49   6 

_____________________________________________________________________ 
Totalt     755 100 

 

Av de 755 nybildade efternamnen i Sverige utgörs den största delen (54 %) av sammansatta 

efternamn. De underkategorier som används är efternamn av borgerlig typ (Lyckegren), 

efternamn av borgerlig karaktär (Eksudd), adelsklingande efternamn (Gyllenleijon) samt 

patronymiska och metronymiska efternamn (Jynsson, Margitson). 

Den näst största gruppen (21 %) är enledade efternamn, vilka de flesta består av en led 

med avledningssuffix. Underkategorierna är enkla efternamn (Knyte), germanskt avledda 

efternamn (Tuving), lärda efternamn (Baxtell) och soldatnamn (Busig). 

I de utländskt klingande efternamnen (19 %) ingår efternamnstyper som kan härledas från 

skilda språkområden, t.ex. de engelskt klingande efternamnen (Eaglewing). 

Morfologiskt oklara efternamn (6 %) är dels sammansatta ordbildningar (Solbarn), dels 

beteckningen på efternamn som inte hör hemma i någon av de ovanstående kategorierna 

(Skielta). 
 

2.1 Sammansatta efternamn 
54 % av alla nybildade efternamn från 2001 är sammansatta efternamn. De har i min 

undersökning indelats i fyra undergrupper beroende på namnets bildningssätt, och varje grupp 

har behandlats var för sig. Tabell 2 redovisar fördelningen av efternamnen i de olika 

undergrupperna både i antal och procentuellt. 
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Tabell 2. Sammansatta efternamn  Antal Procent 

Efternamn av borgerlig typ   298 74 

Adelsklingande efternamn     60 15 

Efternamn av borgerlig karaktär    26   6 

Patronymiska och metronymiska efternamn   20   5 

_____________________________________________________________ 
Totalt    404 100 

 

Det typiskt borgerliga namnbeståndet i Sverige består av tvåledade tillnamn med 

naturbetecknande efterled. Även förleden är ofta ett naturbetecknande ord (sjöar, åar, berg, 

sund, vikar, stenar, skogar och åkrar). Välkända tillnamn av denna typ är t.ex. Lindström och 

Sjöberg. Modéer skriver att detta namnbildningssätt började framträda under 1600-talet och 

har under tidens gång genomgått vissa förändringar. Exempel på förändringar är att tillnamnet 

står i obestämd form (Djurberg av Djurberget), att tonvikten ligger på första stavelsen 

(Lindberg av Lindesberg) och att för- och efterleder vanligen är enstaviga (-blom, ej 

-blomma). Några förleder som slutar på -e, -el, -en, -er (Liljeblad, Fogelström) avviker dock 

från denna enstavighet. 

Det har varit vanligt att välja tvåledade släktnamn där efterleden är naturbetecknande och 

förleden är en del av ett ortnamn. Vanliga efterleder är -gren, -kvist, -blad, -ström, -blom, 

-berg, -lund, -mark, -dal, -holm, -vall samt de tyskbördiga -bom (Baum ’träd’) och -stedt. Det 

mindre vanliga -born (”brunn”, ”källa”) har lågtyskt ursprung (Modéer 1964 s.127). Tyska 

namn på -mann har inspirerat till bildningen borgerliga tillnamn, och -man var inledningsvis 

den populäraste efterleden (Utterström 1994 s.41). 

I artikeln Släktnamn i Sverige för hög och för låg (Utterström 1994 s.41) tas frågan upp 

hur det kommer sig att man i Sverige valde den tvåledade namnbildningstypen för borgerliga 

namn. Utterström menar att namnskicket speglar landets historia och hade vårt 

släktnamnsskick utvecklats under en annan period än stormaktstiden hade det troligen sett 

annorlunda ut. Under stormaktstiden var barockstilen högsta mode, och hantverkare och 

borgare i städerna följde i adelns spår med ett något förenklat namnskick, men ändå i 

barockens anda.  

I kategoriseringen av de sammansatta efternamnen är utgångspunkten efterleden. Det är 

efterleden som är karaktäriserande kan man säga. Vid nybildning av ett sammansatt efternamn 

används ofta ett för svenskt efternamnsskick typiskt efterled. PRV ger kontinuerligt ut förslag 

på nybildade efternamn (Svenska släktnamnsförslag 1992). Förslagen fungerar som en 
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handledning till dem som önskar anta ett nytt efternamn. Vid framställningen av 

namnförslagsboken listas t.ex. användbara slutleder, t.ex. -vik, -berg, och avledningsändelser. 

I min kategorisering av de sammansatta namnen har jag utgått från namnförslagsbokens 

slutleder och avledningsändelser. 

Adelsklingande efternamn är en omdiskuterad grupp av sammansatta namn. I denna 

kategori ingår utdöda adelsnamn som åter har tagits i bruk (Ehrenhöök), namn med s.k. 

kamouflerade prefix (Debrif) samt adelsklingande namn med välkända heraldiska namnleder 

(Gyllenleijon). 

Nybildade efternamn bildade till -son (Mobson, Tigerson, Margitson) och -dotter 

(Gurunsdotter) kallas patronymiska och metronymiska efternamn. Ursprungligen bildades ett 

patronymikon till ett mansnamn, oftast till faderns förnamn, och ett metronymikon bildades 

till ett kvinnonamn med tillägg av -son eller -dotter. Bruket av metronymikon har dock varit 

mycket ovanligt. Patronymikonbruket har däremot varit allmänt förekommande, och ett 

patronymikon växlade i varje generation. Anders Erikssons son fick namnet Andersson och 

dottern fick heta Andersdotter. De flesta av -son-namnen övergick under 1800-talet och 

början av 1900-talet successivt till att bli släktnamn. Det innebar att t.ex. Eriksson blev ett fast 

släktnamn; Anders Erikssons son kom fortsättningsvis att heta Eriksson liksom sin fader. 

Bruket med -son-namn som släktnamn var vanligast hos bönderna, och därför är det inte 

förvånande att våra 20 vanligaste efternamn i dag innehåller efterleden -son och brukas av ca 

2 miljoner individer. Sveriges tre vanligaste efternamn idag är Johansson, Andersson och 

Karlsson (Entzenberg 2005 s. 25 f.). 

 

 

2.1.1. Efternamn av borgerlig typ 
74 % av de sammansatta efternamnen tillhör den traditionellt borgerliga typen, som har 

redovisats i avsnitt 2.1. Ett exempel på det är namnet Bitström. Av de 237 olika efterleder som 

förekommer i Svenska släktnamnsförslag (Svenska släktnamnsförslag 1992 s. 100.) återfinns 

88 i mitt material med varierande förled. 
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Tabell 3. Efterled i efternamn av borgerlig typ 
 
Efterled Antal Efterled Antal Efterlel Antal Efterled Antal

-mann 13 
-gård 11 
-berg(er)   9 
-by   8 
-hav   8 
-lund   8 
-back(e/a)   7 
-hag(en)   7 
-hed(en)   7 
-myr(en)   7 
-vik   7 
-dal(en)   6 
-fors   6 
-holm   6 
-lind(er)   6 
-löv   6 
-mark(er)   6 
-mo   6 
-ö   6 
-blom   5 
-sjö   5 
-ström   5 

-ek(e)   4 
-fjord   4 
-fjäll   4 
-gard   4 
-gren   4 
-kvist   4 
-skär   4 
-sten   4 
-torp   4 
-vi   4 
-äng   4 
-arp   3 
-bo   3 
-bom   3 
-borg   3 
-brand(t)   3 
-bro   3 
-bäck   3 
-hem   3 
-kull   3 
-land   3 
-lid   3 

-strand   3 
-teg   3 
-vall   3 
-å   3 
-arv   2  
-born   2 
-bratt   2 
-brink   2 
-fall   2 
-hammar   2 
-klint   2 
-ros   2 
-sand   2 
-stad   2 
-stedt   2 
-toft   2 
-åker   2 
-ås(en)   2 
-björk   1 
-flo   1 
-fur   1 
-gran   1 

-hamn   1 
-hamre   1 
-horn   1 
-holt   1 
-hult   1 
-ljung   1 
-lod   1 
-lycke   1 
-mosse   1 
-pil   1 
-rot   1 
-ryd   1 
-skog   1 
-stam   1 
-stigen   1 
-sund   1 
-sved   1 
-torn   1 
-ung   1 
-vad   1 
-vid   1 
-vind   1 

__________________________________________________________________________ 
 

Det är totalt 298 sammansatta efternamn av borgerlig typ. Den vanligaste efterleden är 

-man(n). Därefter kommer -gård, -berg och -by.  

Förleden är av varierande karaktär. Ett betydande antal förled är sedan tidigare kända 

(Björkeke, Oxelmo), men flera efternamn har förled som är mer okända (Zaffgren, Doxrot, 

Heljebäck, Aftevik, Zirblom). Det utmärkande hos denna namntyp är att just förleden ger 

efternamnets säregenhet. 

Ett namn som passar in i fler kategorier är Sjernstigen. Ska det betraktas som 

adelsklingande eller av borgerlig typ? Efterleden har i de allra flesta fall mest tyngd och 

-stigen får betraktas som namnets huvudord. Namnet har därför placerats i kategorin borgerlig 

typ. 

Flera efternamn har bestämd form, d.v.s finalt -en, t.ex. Baljhagen, Borgmyren, 

Brååheden, Ellåsen, Granviken och Sundalen. Därtill finns också namn avledda på -er, som 

Fältberger, Hanlinder, Skolinder, Hällemarker och Torsmarker. 
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2.1.2 Efternamn av borgerlig karaktär 
Efternamnen av borgerlig karaktär påminner om förra kategorin. Namnen är sammansatta 

med två led, men skillnaden är att efterleden inte finns med som ett alternativ i 

namnförslagsboken.  
 
Tabell 4. Efternamn av borgerlig karaktär  _______   
 
Arered 
Backhjort 
Bergesol 
Björketidt 
Björnalf 
Edemy 
Eksudd 

Enwide 
Hakeden 
Hedmur 
Landheimer 
Liljefrost 
Lindersal 
Lissbackas 

Lyckemy 
Movede 
Mörkmården 
Nyrede 
Segerliv 
Sjöwitz 
Skarplöt 

Skyttebol 
Stigfrände 
Thorsholen 
Tildebjörn 
Tjernkroken 

____________________________________________________________________________ 

 

Det som är framträdande i den här gruppen är att de 26 namnen är sammansatta och har 

åtminstone en led som är gårds- eller naturbetecknande. Efternamnet Lissbackas kan t.ex. 

härledas till ett s.k. gårdsnamn i Dalarna. Termen gårdsnamn innebär att namnet på gården har 

erhållit funktionen som fast släktnamn. Det placeras ofta framför förnamnet, t.ex. Kers Anders 

Andersson från Kersgården (Modéer 1964 s. 115). Skyttebol är både ett nybildat efternamn, 

men också ett ortnamn på en lokalitet utanför Växjö och räknas därför till efternamnen av 

borgerlig karaktär. Därtill står några efternamn i bestämd form singular med finalt -en och kan 

därför betraktas som möjliga gårdsnamn, t.ex. Mörkmården, Thorsholen och Tjernkroken. 

Många av namnen har välkända led, som är komponerade på olika sätt. Namnen är 

särskiljande eftersom framförallt efterleden är mindre kända. Dessutom är förleden både mer 

eller mindre kända, vilket gör namnet vanligt men ändå unikt. 

 

2.1.3. Adelsklingande efternamn 
Under 1500-talet började fasta släktnamn komma i bruk inom adeln. Förebilder fanns i 

Tyskland och Danmark. I Sverige blev vapenbilden namngivande. Som exempel kan nämnas 

Bielke, Gyllenstierna, Horn, Lilliehöök, Silfverhielm, Stenbock och Uggla (Modéer 1964 

s.119). Alla dessa ätter bar vapen innan tillnamnet antogs. Vid Riddarhusets upprättande 

1625-26 bestämdes att alla ätter skulle bära familjenamn. Eftersom namnen togs efter vapnen 

och att samma vapen kunde brukas av flera olika familjer uppstod komplikationer som kunde 

lösas genom att man lade till en prepositionsbestämning som knöt samman familjen med 

släktgodset (Stråle af Ekna). Prepositionen motsvarade i dylika fall ursprungligen det nutida 
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från, men uppfattades senare som ett adelsmärke och till nyadlade personers borgerliga 

släktnamn var det vanligt att lägga till af, som t.ex. i fallet af Klint. Af, von och de är välkända 

nobiliseringspartiklar. Bruket av von i nobiliserade namn är inte bara inskränkt till 

tyskbördiga släktnamn. Det franska de, som inte nödvändigtvis betecknar adelskap i 

Frankrike, ingår mest i namn med prefix (De la Gardie), men har senare lagts till vid 

nobilisering (de Bruce, 1752) (Modéer 1964 s.121). 

Adliga namn konstruerades i stor mängd från omkring 1650, då nyadlandet tog fart. Det 

adliga namnet beskriver ofta vapnet, och eftersom detta i många fall innehåller sammansatta 

bilder eller minst två fält, blev också namnen sammansatta. Vissa namnleder blev vanliga på 

grund av sin anknytning till heraldiska emblem (sköldemärken) och uppfattades som typiskt 

adliga. Sådana namn är adler-, ceder-, cron-, lager-, lejon- och det liktydiga tyska Löwen-, 

lilje(n)-, olive-, palm-, seger-, färgbeteckningarna gyllen- och silver-. Till de adliga förlederna 

hör också norden-, som dock saknar anknytning till ett adligt vapen. Typiska efterleder finns 

också. Särskilt vanliga är -hjälm och -sköld. Andra är -crona, -crantz, -stam, -stolpe, -stierna 

och -svärd. En annan typ av adelsnamn efterbildar det tyska mönstret för adelsnamn som 

anger ättens borg eller hemort. Hit hör i Sverige namn på -heim, -fält, -sten och -borg. 

Borgerliga tillnamn kunde nobiliseras genom ett adelsbetecknande efterled, som exempel kan 

nämnas af Ekenstam (1810) av Ekenman (Modéer 1964 s. 120 f.) Sven Hedin var den siste 

personen som adlades i Sverige år 1902. Enligt en förteckning över introducerade adelsätter 

existerar fortfarande 695 av dem (http://www.riddarhuset.se/jsp/index.jsp?id=553). 

Det rättsliga läget har ändrats beträffande beviljandet av namn som är eller ger intryck av 

att vara adelsnamn. Adelsnamn kan beviljas för namnsökande om sökande är nära släkt till 

dem som bär namnet. Adelsnamn kan också beviljas om namnet burits av sökandens 

anförvanter i två generationer och inte längre bakåt i tiden än 75-80 år. Utan föreliggande 

släktskap kan numera utdöda adelsnamn beviljas som efternamn. Dessa utdöda adelsnamn 

och adelsklingande beviljades tidigare inte som nybildade efternamn. Från och med 1982 års 

lag kom namntyper som bildades med heraldiska element (Oxenstierna-typen), att godkännas 

även om de kom att stå adelsnamnen mycket nära (Halén 1995 s.120). 

Antalet adelsklingande namn i materialet är 60 stycken, vilket motsvarar 8 % av alla 

nybildade efternamn år 2001. 54 efternamn har adelsklingande led och 6 efternamn har s.k. 

”kamouflerade prefix” som också är utmärkande för adelsnamnen (Debrif). 

De tvåledade namnen är typiska för den svenska adelns namnskick. Även de nybildade 

adelsklingande efternamnen från 2001 har denna karaktär och kategoriseras först och främst 

utifrån dess efterled, t.ex. -stierna, -hielm och -crantz. Även välkända adelsnamnsliknande 
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förled, som gyllen- och silfver-, räknas till de adelsklingande efternamnen. De namn som har 

-en i fogen tillsammans med en för- eller efterled av adelsnamnsklingande karaktär hamnar 

också i denna kategori (Gripenlind, Grapenhorn). Esaias Tegnér, som beskrev det svenska 

släktnamnsskicket i slutet av 1800-talet, menade att den ursprungliga tyska ändelsen -en gav 

namnet en mer adlig klang i svenska öron. Inskjutandet av -en blev ett adelsmärke. Fogen i 

sig kan inte sägas ge intryck av adelsnamn. De bildningar som förekommer innehåller dock i 

regel efterleder som lätt associeras med adelsnamn, t.ex. Falkenhielm (Brylla 2005 s.82). 

Många av namnen har dock förled av icke adelsklingande karaktär: Anner-, Apel- och Puss- 

för att nämna några, men har placerats bland de adelsklingande namnen p.g.a. de typiska 

adliga leden. Ett namn som efter noga övervägande fick en plats bland de adelsklingande 

namnen är Pussfält. Namnet kan även passa in bland efternamnen av borgerlig typ. Efterleden 

-fält anges som en adelsled i Svenska personnamn (Modéer 1964s.120) vilket primärt har 

varit avgörande för katagoriseringen. Tabellen nedan är en översikt över de 54 typiska 

namnled med adelsklang i materialet. Ingen hänsyn till stavning är gjord. 

 

Tabell 5. Typiska namnled i adelsklingande efternamn 

Förled Antal Efterled Antal 
gripen- 4 -stierna 7 
leijon- 4 -hielm 6 
oxen- 3 -krans 5 
silfver- 3 -fält 3 
grapen- 2 -heim 3 
gyllen- 2 -crona 2 
adel-  1 -lans 2 
ehren- 1 -sköld 2 
norden- 1 -stråle 2 

-falk 1 
______________________________________________ 

 

Resultatet av tabellen visar att -stierna är den mest produktiva efterleden och ingår i 7 olika 

nybildade efternamn, följt av -hielm. Fyra namn (Gyllenlans, Gyllenleijon, Leijonheim och 

Stiernerlans) har både adelsklingande förled och efterled. 
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Tabell 6 nedan visar de 19 adelsklingade namnen som har -en i fogen. 

 

Tabell 6. Adelsklingande efternamn med -en-fog 
 
Askencrantz  Grapenlöw  Hjärtenfalk 
Axenstjerna  Gripenfjord                        Meckenheim 
Burenstjerna  Gripenlind  Nordensohl 
Campenfeldt  Gyllencrautch Oxenmyr 
Ehrenhöök  Gyllenhaupt  Stråhlenbjörk 
Falkenhielm  Gyllenlans   
Grapenhorn                        Gyllenleijon 
_______________________________________________________ 
 
Vissa kombinationer som har placerats i gruppen sammansatta efternamn av borgerlig typ 

skulle även passa i kategorin adelsklingande efternamn. Halén definierar efternamn med 

kombinationen av en typiskt borgerlig led och en adelsklingande led som 

”adelsnamnsliknande” efternamn (Halén 1995 s.). Exempel på detta är Glimmerborg och 

Stjernstigen. I dessa exempel överväger den borgerliga klangen i efternamnet enligt min 

mening. Samma sak gäller t.ex. Sharsten, Skimmersten och Smidesten som också hör till 

gruppen sammansatta efternamn av borgerlig typ, även om efterleden -sten är en adelsled. Det 

finns ingen adelsnamnsliknande klang i någon av dessa tre.  

Ett annat exempel på efternamn som har en adelsklingande förled är Silverell. Efternamnet 

har placerats i gruppen lärda efternamn eftersom det innehåller slutändelsen -ell som är 

typiskt för de lärda namnen. 

Ytterligare några efternamn som är svårkategoriserade är de med ändelserna -ros, -lilja 

och -sjö, t.ex. Majnesjö och Knifesjö, som inte har inkluderats i kategorin adelsklingande 

efternamn. Efternamn med -ros i efterleden har grupperats till både de sammansatta 

efternamnen av borgerlig typ (Ejneroos, Niwenros) och till de morfologiskt oklara 

efternamnen (Bobejros, Kadiros, Tsaros).  

 

2.1.3.1 Efternamn som associeras till adeln 

I TK förekommer inte nybildade efternamn som innehåller prefixen af, von eller de under år 

2001. Det är förvisso inte märkligt med hänsyn till vad som sägs i 1982 års personnamnslag. 

Namnlagen innehåller inte något uttryckligt förbud mot godkännande av namn av typiskt 

adelsklingande karaktär (Ericsson 1983 s.139). Thorsten Andersson framhåller att en gammal 

princip är att inte godkänna namn som liknar adelsnamn (Andersson 1995a s.138). Nybildade 

namn föregångna av af, von eller de kan däremot avslås på grund av bestämmelsen i 12 § 1 p. 
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Bortsett från detta borde det inte finnas något formellt hinder mot att namnelement som 

tidigare har förekommit endast i adligt namn används vid bildandet av nya efternamn, men en 

förutsättning är i så fall att det nybildade namnet inte är ägnat att vilseleda allmänheten i 

berört avseende. 

Prefigerade namn av typen af Malmborg, von Linné, de Faire brukar inte godkännas som 

nybildade efternamn. Allmänheten har dock kommit på en genväg för att bilda namn med 

adelsprefix. Eva Brylla kallar dessa för kamouflerade prefixnamn (Brylla 2005 s.80), och 

under 2001 godkändes 6 efternamn av den här typen. Skillnaden i uttal i jämförelse med 

prefigerade efternamn är i princip obefintlig. 

 

Tabell 7. Kamouflerade prefixnamn 
 
Deberg 
Debrif  
Delerm   
Demalva  
Demorhne  
Detrij  
______________________________ 

 
Det finns flera efternamn som jag har valt att placera i andra kategorier som möjligtvis 

försöker påskina adelsassociation, t.ex. efternamn med ändelsen -ton som i Wexton, Briston 

och Hillinton (snarlika det skotska adelsnamnet Hamilton). Dessutom anser jag även att 

efternamnen Dyrfort, Dyhrfort, Atterlord, Slottberg, Gurenwacht, Sabelsjö och Ägirsätt 

passar bland efternamn som associeras till adeln. Sammansättningen för tanken till ett ”finare” 

namn, men dessa namn har inte de klassiska adelsnamnslederna och hamnar således i andra 

grupperingar. Ett annat efternamn som leder mina tankar till ett heraldiskt möjligt emblem är 

leden Drake- i Drakwall. Efterleden är, som tidigare beskrivet, det primära för indelningen, 

och därför hamnar namnet bland de sammansatta efternamnen av borgerlig typ. 

 

2.1.3.2. Utdöda adelsnamn 
Armsköld, Axenstjerna, Stiernbielke och Ehrenhöök, är exempel på utdöda adelsnamn som 

bars av adelssläkter vi inte känner till idag. Dessa adelsnamn har under 2001 godkänts som 

nybildade efternamn (Entzenberg 2005 s.27, Brylla 2005 s.80).  

Adliga namn som bars av ätter för 150–200 år, kan numera betraktas som nybildade och 

beviljas som nytt efternamn till personer som inte har någon anknytning till de ursprungliga 
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namnbärarna. Lars Wikström, som svarar för Riddarhusets synpunkt, kallar det för öppet 

vilseledande av allmänheten, och menar att bruket strider mot bestämmelserna i namnlagen 

(Wikström 1995 s.129). Enligt namnlagen § 13 får inte de efternamn godkännas som lätt kan 

förväxlas med »1. ett efternamn som någon annan enligt lag bär eller har rätt att bära, 

2. ett allmänt känt efternamn som burits av en utdöd släkt». Enligt § 14 i samma lag kan byte 

till efternamn utan hinder av § 13 ske »endast om det finns synnerliga skäl» härtill. I § 20 sägs 

det: »Ett efternamn skall anses som egenartat, om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en 

viss släkt». 

Lars Wikström svarar också på frågan om varför adeln som enda grupp ska ha kvar sitt 

namnprivilegium eller sitt monopol av s.k. adelsklingande namn. Han menar att det från 

Riddarhusets sida inte är frågan om någon adelssnobbism eller strid för restitution av sedan 

länge frivilligt avstådda privilegier och förmåner, utan ett hävdande av fridlysning av en 

kulturhistoriskt särpräglad och betydelsefull namnskatt utan någon som helst motsvarighet 

inom någon annan samhällsgrupp i riket. (Wikström 1995 s.129). 

Namn av heraldisk typ liksom adelsklingande namn kan inte längre kan sägas åtnjuta 

skydd. Inte heller utdöda ätters namn är fredade, såvida det inte rör sig om ett allmänt känt 

efternamn. Namn med fogen -en har sedan länge ingått i namn utanför adelns krets, och det är 

möjligt att sådana har banat väg även för de andra typerna. Den vilseledande verkan hos ett 

namn försvinner, ju fler namn som godkänns (Brylla 2005, s. 85). 

 

2.1.4. Patronymiska och metronymiska efternamn 
Det är liksom tidigare möjligt att efter ansökan hos PRV anta ett nybildat efternamn bestående 

av faderns eller moderns förnamn med tillägg av -son, under förutsättning att ingen annan bär 

namnet. I en kommentar till 1982 års namnlag framhålls att antagandet av patronymiska 

efternamn med ändelsen -son är begränsat. Eftersom många av våra vanligaste mansnamn 

redan ingår i befintliga efternamn på -son är dessa redan i bruk så att säga. Däremot finns det 

många outnyttjade kvinnonamn som kan användas för bildande av metronymiska efternamn 

med -son-ändelse. I fråga om sammansättningar med -dotter finns det gott om utrymme för 

nybildningar av båda efternamnstyperna (Ericsson 1983 s.139). 
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 2.1.4.1. Patronymiska efternamn 
De 18 patronymiska efternamnen i materialet är något avvikande i jämförelse med det 

traditionella mönstret. De bildas delvis med andra förleder än de traditionella mansnamnen. 

Ett exempel på detta är Löfson. I gruppen ingår dock efternamn bildade efter det traditionella 

mönstret med ett mansnamn som förled, men det är då mer ovanliga förnamn som tas i bruk, 

t.ex. Brucesson. En nyhet i 1982 års namnlag är möjligheten att bilda efternamn med ändelsen 

-dotter. Nallesdotter är ett exempel av patronymiskt efternamn med denna ändelse.  

 

Tabell 8. Översikt patronymiska efternamn______________________________  

Akilleson 
Aramsson 
Brucesson 
Chaiderson 
Demilsson 
Jynsson 

Karandsson 
Lekandersson 
Liceson 
Löfson 
Madasson 
Maiteson 

Mobson 
Nallesdotter 
Paunosson 
Starson 
Swedenson 
Tigerson 

_________________________________________________________________  
 

Av de nybildade patronymiska efternamnen är det endast ett fåtal som har mansnamn som 

förled. Förleden är av varierande typ. Det kan röra sig om smeknamn (Nallesdotter), 

mansnamn (Brucesson) och efternamn (Lekanderson). För att säkert fastställa hur förleden 

bildats måste varje namnbärare svara på frågan, eftersom de uppgifterna inte framgår i TK. 

Endast ett av de patronymiska efternamnen har ändelsen -dotter (Nallesdotter). Det står inte i 

TK vem som har fått namnet godkänt, men säkert är att rör sig om en kvinna eftersom det 

endast är kvinnor som kan söka namn på -dotter (Brylla 2002 s.105).  

Etymologiskt svåra namn som Madasson, där förleden möjligtvis är ett förnamn, 

förekommer också. Jag har diskuterat med professor Svante Strandberg om det faktiskt kan 

vara ett kvinnonamn, men det finns inga uppgifter att tillgå. Det kan endast den person som 

ansökt om efternamnet svara på. Bestämningen av förledstyperna i de metronymiska 

efternamnen var inte helt okomplicerad, eftersom några förled möjligtvis kan vara 

kvinnonamn: Chaider, Lice, Mada och Maite. Det finns ingen information att tillgå om 

ursprunget. Det finns heller inga uppgifter om förmodat uttal. När förleden inte uppenbart är 

ett kvinnonamn, som i fallet Margit, har förleden tolkats som ett mansnamn och kategoriserats 

som patronymiskt efternamn. 
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2.1.4.2. Metronymiska efternamn 
I materialet finns två efternamn bildat med kvinnonamn: Gurunsdotter och Margitson. 

Efternamnen på -dotter utgör ett nytt inslag i svenskt efternamnsskick. Man kan påstå, som 

Thorsten Andersson påpekar, att en ny efternamnstyp har bildats. Andersson menar att 

familjers önskan att anta -dotter-namn framstår som ett tidsbundet fenomen, knutet till 

barrikadfeministernas generation. Liksom det från manligt håll har kunnat innebära en 

solidarisering med kvinnosaken att vid giftermål anta hustruns efternamn, så bör det ha 

kunnat ske genom att tillsammans med hustru och eventuella barn, pojkar som flickor, anta ett 

namn på -dotter (Andersson 1995b s.38).  

Under personnamnslagen från 1963 hindrades onomastiska framstötar av jämställdhet. 

Ansökningar om patronymiska och metronymiska efternamn på -dotter avslogs normalt av 

namnsektionen vid PRV. Skälen till avslag var att det i det traditionella släktnamnsskicket 

inte förekom släktnamn på -dotter och att sådana namn därmed bröt mot det svenska 

släktnamnsskicket (Andersson 1984 s.116). 

Thorsten Andersson menar att lagbestämmelsen om patronymika och metronymika är illa 

genomtänkt eftersom den har tillkommit utan hjälp av språkvetenskaplig expertis. Den 

avsedda anknytningen till gammal inhemsk sed är närmast en illusion. Det utmärkande för 

patronymika och metronymika är växlingen generation efter generation, och skulle en sådan 

växlig ske idag skulle ju varje ny generation ansöka om sitt patro- eller metronymikon hos 

PRV. Lagbestämmelsen om dessa namn innebär ett djupt ingrepp i svenskefternamnsstruktur 

eftersom -dotter i jämställdhetens intresse jämställs med -son som normalt efterled. Det 

största felet, enligt Andersson, är att lagstiftarna inte tänkt igenom problemet med efterleden -

dotter. I namnlagen §14 definieras patro- och metronymikon i efternamnsbruk som 

»efternamn som är bildat av faders eller moders förnamn med tillägg av ändelsen son eller 

dotter». En rimlig tolkning av lagstiftarnas intensioner är att -son liksom tidigare skulle kunna 

användas könsneutralt och att -dotter skulle kunna användas som en feminin variant. Så skulle 

det också regelrätt kunna fungera vid generationers växling av namn, men inte med ärftliga 

patronymika och metronymika. Hur många pojkar som fötts och fått behålla moderns -dotter-

namn vet man inte (Andersson 1995b s.36). 
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2.1.5 Sammanfattande diskussion 
54 % av alla nybildade efternamn från 2001 är sammansatta efternamn. Största delen av de 

sammansatta efternamnen består av den borgerliga namntypen (74 %) och utvidgningen av 

namntypen som i uppsatsen benämns av borgerlig karaktär (6 %). De borgerliga efternamnen 

har ett något annorlunda mönster idag i jämförelse med för några decennier sedan. 

Efternamnen har utvecklats för att vara mer särskiljande, men följer ändå ett traditionellt 

mönster. Man kan påstå att efternamnen av borgerlig typ och av borgerlig karaktär är lagom 

unika. 

De adelsklingande efternamnen uppgår till 15 % av de sammansatta efternamnen. Adeln 

var den grupp i Sverige som allra tidigast började bruka fasta släktnamn. Det är tydligt att 

adelsklingande namn fortfarande har hög social status. Man kan fundera över själva 

företeelsen att adeln är den enda samhällsgrupp som uttryckligen vill hindra andra 

samhällsgrupper från att bruka den speciella namntypen. En viss uppluckring och en mer 

liberal inställning till godkännande av namn av adelskaraktär kan dock numera skönjas.  

De patronymiska och metronymiska efternamnen utgör endast 5 % av de sammansatta 

efternamnen. Att bilda ett patronymiskt efternamn på -son eller -dotter är inte särskilt 

populärt. Trots detta dominerar efternamn på -son fortfarande vårt efternamnsskick, och av 

dem som önskar byta efternamn har det visat sig att många har ett relativt vanligt -son-namn 

(Entzenberg 2005 s. 112). Förleden i de nybildade efternamnen på -son och -dotter är av 

mycket varierande karaktär. De kan vara smeknamn, mansnamn och olika typer av efternamn. 

Det är att intressant att se hur de metronymiska efternamnen utvecklas i framtiden. Jag 

känner personligen inte till någon man som har ett metronymiskt efternamn. Män kan inte 

ansöka om efternamn på -dotter, men det är möjligt för söner att anta mödrars efternamn på 

-dotter. -dotter-namnen har en tydlig könsmarkör, till skillnad från de numera könsneutrala 

-son-namnen. Varför är det så att det är så få metronymiska namn? Borde vi inte uppmana till 

att fler antar efternamn av denna typ för att få jämställdhet även i namnbeståndet? I mångas 

öron låter kanske Anders Hannasdotter konstigt, men är det egentligen inte lika konstigt med 

Anna Persson? Jag tycker att metronymiska nybildningar ska uppmuntras. Det är en 

innovativ, hedersam, respektfull och vacker sammansättning. Ur jämställdhetssynpunkt har vi 

en lång väg att vandra om metronymika någonsin ska bli jämställt med patronymika. 
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2.2. Enledade efternamn 
21 % av alla nybildade efternamn från 2001 är enledade efternamn. De har i min 

undersökning har indelats i fyra undergrupper beroende på namnets bildningssätt, och varje 

grupp har behandlats var för sig. Undergruppen lärda efternamn (Corvinius, Baxell) uppgår 

till 56 % av de enledade efternamnen och är därmed den största gruppen. Därefter följer enkla 

tillnamn (Dyle, Amfer) på 34 %, germanskt avledda efternamn (Coldring, Frydlinger) på 9 % 

och soldatnamn (Busig, Nyttig) på 1 %. Tabell 9 redovisar fördelningen av efternamnen i de 

olika undergrupperna både i antal och procentuellt. 

 

Tabell 9. Enledade efternamn Antal Procent  

Lärda efternamn    87   56 

Enkla tillnamn    53   34 

Germanskt avledda efternamn   13     9 

Soldatnamn       2     1  

Totalt   155 100 

 

Under senmedeltiden brukade präster latinisera både sina förnamn och tillnamn. Ett exempel 

på detta är Olaus och Laurentius Petri. Nya former av namn växte fram och inom det lärda 

skiktet började man bilda patronymikon med latinska avledningsändelser: Paulinus till 

Paulus, Svenonius till Sven. Också faderns yrkesbeteckning i latinsk form kunde läggas till 

grund för tillnamnet: Fabricius av faber ’smed’. Dessa typer har dock spelat en mindre roll än 

latiniseringar av ortnamn, som togs i bruk redan i slutet av 1500-talet. I många fall är det dock 

tvivelaktigt om t.ex. landskapsbeteckningar av typen Uplandus är verkliga namn. Man fogade 

alltså ett härkomstbetecknande adjektiv på -us, -ensis till namnet. Dessa blev inte fasta 

släktnamn. De hemortsbetecknande namnen kunde växla från generation till generation, och 

det kunde förekomma att samma person brukade olika efternamn vid olika tillfällen (Modéer 

1964 s. 122 f). 

Redan i början av 1600-talet började de lärda tillnamnen att bli ärftliga, och under detta 

sekel var det regel att prästsläkterna bar familjenamn av klassiskt språkmaterial. De lärda 

namnen i Sverige är huvudsakligen latiniserade. Grekiskan spelar en mindre roll. En vanlig 

typ är dock bildad med grekisk slutled; tillnamnen på -ander innehåller det grekiska anér 

’man’(Modéer 1964 s.123 f.). Detta namnled ingår i t.ex. Olivander.  

På 1700-talet blev det vanligt att slopa de latinska ändelserna. Orsakerna kan dels ha varit 

att latinet började bli omodernt, och dels att man genom att utelämna -us fick namn med 
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betonad slutstavelse och därför fransk klang. Det franska var nämligen modernt. Vid adlande 

slopades -(i)us ofta: Linnaeus blev von Linné. Ändelsen -(i)us förkortades ofta, och 

namnelementen -an, -ell, -én, -in, -lin uppkom (Modéer 1964 s.125). 

 

2.2.1. Lärda efternamn  
87 lärda efternamn förekommer i materialet. Hit räknas namn som innehar ändelserna -in, 

-lin, -én, -en, -ell, -ander, -elius, ius, -eus och -us. Precis som i fallet med de sammansatta 

efternamnen är det efterleden som är avgörande för efternamnets kategorisering. Förleden är 

fritt komponerade och av stor variation. Tabell 10 visar produktiva ändelser i kategorin lärda 

efternamn. 

 

Tabell 10. Produktiva ändelser i lärda efternamn 

Efterled                    Antal___________ 

-ius  13 
-ell  12 
-eus  11 
-in  10 
-ander  10 
-en  12 
-elius    6 
-lin    6 
-én    5 
-us    2____________ 
Totalt  87 
 

Den mest produktiva ändelsen är -ius (Corvinius, Jorenius) följt av -ell (Baxell, Qrunell),  

-eus (Cébeus, Kiteus), -in (Holvin, Malterin), -ander (Blackander, Lowander) och -en 

(Freysen, Kritzen). 

 

2.2.2. Enkla tillnamn 
53 namn är s.k. enkla tillnamn och de består av endast en namnled t.ex. Dyle, Eripe och Looe. 

Efternamnen är av varierande karaktär. 14 namn har gemensamt att de är avledda på -er: 

Amfer, Bjerrer, Carbiner, Flöjner, Frydlinger, Glaxer, Hallunger, Hesslinger, Hjortlinger, 

Kingler, Luqer, Paxer, Stafflinger och Taringer. 

4 av efternamnen är sekundära bildningar, dvs. de är bildade till redan existerande ord: 

Gom (subst.), Knyte (subst.), Spole (subst.) och Vrensk (adj. ’motspänstig’). 
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2.2.3.Germanskt avledda efternamn 
Liksom de enkla tillnamnen består underkategorin germanskt avledda efternamn av en 

namnled. Att de har placerats i en egen grupp beror på att de i gruppen ingående suffixen -are, 

-unger och -inger är tydligt kopplade till tyskan och ändelserna tidigt blev produktiva i 

släktnamnsskicket. Gudrun Utterström skriver att -ing var vid släktnamnens introduktion ett 

produktivt suffix och användes med framgång vid skapandet av nya namn. Det gäller även 

-are (Klingare, Stolare) som under andra hälften av 1900-talet blev ett produktivt suffix och 

(Utterström 1995 s.11). 

Tabell 11 visar de 13 efternamn som ingår i gruppen germanskt avledda efternamn. 

Efternamn med ändelsen -inger är den vanligaste namntypen i denna kategori. 

 
Tabell 11. Germanskt avledda efternamn 
 
-are____________________________________________________________ 
Klingare 
Stolare 
_______________________________________________________________ 
 
 
-unger / -ing(er)______________________________________________________ 
 
Coldring 
Dagerling 
Frydlinger 
Hallunger 

Hesslinger 
Hjortlinger 
Karting 
Skarpling 

Stafflinger 
Taringer 
Tuving 

________________________________________________________________ 
 

2.2.4. Soldatnamn 
I materialet återfinns två efternamn som påminner om soldatnamn, nämligen Busig och 

Nyttig. Soldatnamnen är en speciell typ av tillnamn. Inom vissa regementen gavs soldaterna 

personliga tillnamn av sina befäl. Namnen kunde vara karaktäriserande (Stadig, Rolig) eller 

bildade till ett ortnamn (Brunn till Brunnby). Även växt- och djurbeteckningar användes som 

exemplen Lilja och Trana visar. Ytterligare motiv till namnbildningen var redskap (Hake) 

samt yrkesbeteckningar som t.ex. Domare. En gemensam nämnare för soldatnamnen är att de 

ofta var enstaviga (Modéer 1964 s.129 f.). Enligt Utterström brukade de 

egenskapsbeskrivande tillnamnen uttrycka en förhoppning om att bäraren skulle leva upp till 

sitt namn, t ex Modig, Snabb, Frisk. Namnen blev så småningom omoderna och kom att 

främst leva kvar som soldatnamn (Utterström 1995 s.16). 
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2.2.5 Sammanfattande diskussion 
21 % av de nybildade efternamnen från 2001 är enledade. Indelningen i undergrupper visar att 

de lärda efternamnen är den största gruppen (56 %), den näst största gruppen är enkla tillnamn 

(34 %) och därefter kommer germanskt avledda efternamn (9 %) samt soldatnamn (1 %). 

Inom kategorin lärda efternamn är ändelser som -ius, -ell. -en och -ander fortfarande 

produktiva. Andra ändelser som förekommer är -er i gruppen enkla tillnamn och -unger, 

-ing(er) i gruppen germanskt avledda efternamn. Alla de nämnda ändelserna är välkända inom 

svenskt efternamnsskick och har bidragit till utformningen av våra efternamn. Det mest 

avvikande mönstret finner man hos de enkla tillnamnen som innehåller flera språkligt kreativa 

bildningar som Eripe, Paxer och Glaxer. Sammantaget uppvisar dock de nybildade enledade 

efternamnen en relativt traditionell form. 

 

2.3. Utländskt klingande efternamn 
19 % av alla nybildade efternamn från 2001 är utländskt klingande efternamn Kategorin är 

stor, heterogen och representeras av efternamn i olika konstellationer och från skilda språk. I 

materialet förekommer engelska, franska, italienska, slaviska, tyska, finska, arabiska, persiska 

och kurdiska former av efternamn. När det gäller de utländskt klingande efternamnen är det 

inte alltid lätt att avgöra vilket av språken som är det ursprungliga. De engelskt klingande 

efternamnen har en form som har visat sig enklast att lyfta fram i materialet, och de bildar 

därför en egen undergrupp. Resterande efternamn oavsett språklig form bildar en gemensam 

grupp med benämningen övriga utländskt klingande efternamn. 

 

Tabell 12. Utländskt klingande efternamn Antal Procent  

Engelskt klingande efternamn    14    11  

Övriga utländskt klingande efternamn  133    89  

Totalt    147                 100 

 

2.3.1 Engelskt klingande efternamn 
Totalt 14 efternamn är engelskt klingande. Efterleden -will, -west ,-wing, -wind är produktiva, 

liksom ändelserna -s, -ly, -ley, -th, -ton. Förleder som förekommer är draw-, dream-, och mac.  

Efternamnen följer engelsk stavningsnorm, och det förmodade uttalet är nog också engelskt. 
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Tabell 13. Engelskt klingande efternamn___________________________________ 

Agriwill 
Alwest 
Briston 
Butgers 
Cardley 

Drawfarc 
Dreamin 
Eaglewing 
Hearthly 
Macir 

Oceanwind 
Starbrath 
Wexton 
Wiryth 

_____________________________________________________________________ 
 
Att efternamn av typen Macir numera godkänns utgår från en dom i Patentbesvärsrätten 

(PBR) 1994. Rätten hade då att ta ställning till efternamnsförslaget McReal. Eftersom Mac, 

Mc inte ingår i det traditionella svenska efternamnsskicket önskade PRV att detta prövades. 

Patentbesvärsrätten ansåg att efternamn med dessa led mycket väl passade in i det globala 

efternamnsskick Sverige numera består av (Brylla 1996b s. 25). 

Flera ansökningar om nya efternamn, som har avslagits av PRV, har efter överklagande 

godkänts av den överordnade PBR. Till namn som PBR har godkänt hör bl.a. Beachman. 

Sökanden hette Strandman. Ett mer eller mindre engelskt uttal förutsätts för Beachman. Att 

främmande namnelement också i fortsättningen med all säkerhet kommer att sätta spår i det 

svenska efternamnsskicket är högst sannolikt menar Thorsten Andersson och Eva Brylla. Det 

bör dock ske under samma villkor som normal språkutveckling, d.v.s. successivt och stegvis. 

Det måste vara möjligt att skilja på personnamn som förts in i landet genom inflyttade 

personer och därmed bidragit till en naturlig kulturpåverkan och nybildade konstruerade 

svenska efternamn. Beachman hör till den senare gruppen menar Andersson och Brylla (1998 

s. 109 f.). 

 

2.3.2 Övriga utländskt klingande efternamn 
Den större delen efternamn av utländsk karaktär brukas troligen av invandrare som kanske för 

första gången får rätt att bära ett visst släktnamn, vilket har varit förbjudet i det tidigare 

hemlandet (Entzenberg 2005 s. 28). Givetvis avviker dessa namn från det svenska 

efternamnsskicket. Många utländskt klingande efternamn har inte en språklig form som 

traditionellt ingår i svenskt efternamnsskick, t.ex. Kalantarneistanaki, Alikhadyer, Altinsöz, 

Alznasser. Detta gäller framför allt de arabiska, persiska och kurdiska namnen som uppgår till 

ungefär en tredjedel av efternamnen i gruppen. Det är inte en enkel uppgift att kategorisera 

och härleda efternamn som Cilingiroglu, Hakshnass, Javadifaraz, Mahabubul, Tzyna och 

Uguzly. 
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I materialet förekommer italienskklingande efternamn t.ex. Dilamono, Dioguardi, 

Donardi, Fermano, , Marschioli, Merdini,, Nestani, Pannitteri, Papalini, Piaro, Popino, 

Rozpino, Taracci, Tysani. Sedan 1960-talet har efternamn med ändelser av typen -andi, -ano,  

-ato, -ino, -iro, -oni, -ono godkänts i allt större omfattning (Andersson & Brylla 1998 s.110). 

Även -ani används i godkända nybildade efternamn (Modéer s.133). 

Andra efternamn som kan syns i materialet är de slaviskt klingande namnen Kantow, 

Brandsky och Magnusky. Till de tyskklingande efternamnen räknas Gurenwacht, Hanmeier, 

Lethdorft, Mahlstein och Zeift. Exempel på franskklingande efternamn är bl.a. Bonteque, 

Demorhne, Ilgay, Morprasert, Rapace, Rauserk, Toffael, Toufreau och Brandamour. 

Slutligen kan nämnas de finskklingande efternamnen som exempelvis Mätsänrannat och 

Metsärantala. 

 

2.3.3 Sammanfattande diskussion 
Kategorin utländskt klingande efternamn uppgår till 19 % av alla nybildade efternamn 2001. 

Gruppen är heterogen och består bl.a. av namn från skilda språkkulturer. I de fall personer 

inte har kunnat styrka sin identitet när de kommit till Sverige har de fått ansöka om sina 

efternamn på nytt. Namnet anses då vara nybildat eftersom det inte finns registrerat som 

befintligt efternamn. Många av dessa namn kan direkt härledas till annat språk svenska. 

I kategorin återfinns också nybildade efternamn som hämtat inspiration från olika språk. 

De engelskt klingande efternamnen synes vara de mest eftertraktade och kan sägas vara ett 

bevis på den angloamerikanska kulturens inflytande på den svenska. 1982 års namnlag ger 

utrymme för olika tolkningar och kan därför få till följd att det svenska efternamnsskicket helt 

förändras. Godkännandet av Beachman som nybildat efternamn har banat väg för liknande 

nybildningar, d.v.s. efternamn som uppenbart är bildade av engelska namnelement: 

Eaglewing, Oceanwind, Hearthly och Dreamin.  

Att invandringen sätter spår i det svenska efternamnsskicket är självklart. Jag tror dock att 

människor med utländsk härkomst som har efternamn, där stavning och uttal är problematiska 

i det svenska språksystemet, vill göra namnen lättare utan att de tappar den »utländska» 

klangen. Ett sätt att göra detta är att anpassa efternamnen till den svenska strukturen. 

Samtidigt tror jag att det är viktigt att namnen signalerar ett specifikt språkligt ursprung, något 

som flertalet invandrare är stolta över. De invandrare som väljer att bo i Sverige och att 

»försvenska» sina namn behåller på så vis i viss mån sin språkliga och kulturella särart.  
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2.4. Morfologiskt oklara efternamn 
Kategorin morfologiskt oklara efternamn är den minsta och uppgår till endast 6 % av de 

nybildade efternamnen från 2001. Gruppen är spretig och fungerar i viss mån som en 

slaskgrupp; här placeras efternamn som inte passar in i någon av de andra mer traditionella 

grupperingarna. Kategorin består dels av sammansatta ordbildningar (Dunwinge, Wintervitt) 

och dels av de efternamn som är svårbedömda fall (Nejvont, Nissliss).  

 

Tabell 14. Morfologiskt oklara efternamn Antal Procent  

Sammansatta ordbildningar   16  33  

Svårbedömda fall    33  67  

Totalt     49 100 

 

2.4.1. Sammansatta ordbildningar 
Efternamnen i gruppen sammansatta ordbildningar är 16 till antalet. Både för- och efterled är 

bildade till existerande ord. Vinter är en populär led och ingår i fyra av efternamnen 

Vargvinter, Winthersparv, Winter-1 och Wintervitt. Kanske beror det på att vintern är en 

särskilt utmärkande årstid i Sverige? Därtill är Måne och sol också populära led. De ingår i 

fyra av namnen Midensol, Måndröm, Månskärva och Solbarn. Entzenberg spekulerar i att en 

inspirationskälla av den här typen möjligen kan vara det ökade intresset för new age. 

Astrologi, healing och tarotkort är exempel på metoder som förekommer inom rörelsen där 

måne och sol ingår, och solsystemet spelar en viss roll (Entzenberg 2005 s.31). 

 

Tabell 15. Sammansatta ordbildningar____________________________________ 

Dunwinge 
Entand 
Jadeglans 
Kramenbjörn 
Lillesmed 
Midensol 

Måndröm 
Månskärva 
Solbarn 
Storewarg 
Vargvinter 
 

Vinnardag 
Winthersprav 
Winter- 
Wintervitt 
Örnnäste 

                                                           
1 Efter önskemål från namnbäraren har fullständiga uppgifter om ett efternamn uteslutits här, i tabell 15 samt i 
bilaga 11. 
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2.4.2. Svårbedömda fall  
De efternamn som bedöms som svårbedömda fall är 33 stycken. Att de betecknas som 

svårbedömda fall beror, som tidigare nämnt, på att de inte passar in i någon av de andra mer 

traditionella efternamnskategorierna. Stenskepp, Stenstave och Stensvikar skulle visserligen 

ha kunnat placeras bland de sammansatta efternamnen av borgerlig karaktär, eftersom de 

innehåller den naturbetecknande förleden sten-. Men vem finner någon logik i något av 

namnen? Jag anser att de är svårbedömda fall. 

 

Tabell 16 Svårbedömda fall_____________________________________________ 

Ardbreck 
Atterlord 
Benndoff 
Cargör 
Dapefrid 
Dyhrfort 
Dyrfort 
Eldrim 
Engelbri 
Friblick 
Iwalla 

Jangklo 
Johansmide 
Jolsta 
Kylhov 
Lacandler 
Langenhof 
Lendott 
Nejvont 
Nilfyr 
Nissliss 
Ranlov 

Romeld 
Sigvarder 
Skielta 
Skepphammer 
Stenskepp 
Stenstave 
Stensvikar 
Sollenia 
Starget 
Wembjer 
Ägirsätt 

___________________________________________________________________ 

 

Trots att det bland de svårbedömda fallen förekommer sammansättningar uppvisar 

efternamnen inget enhetligt mönster, och det är svårt att säga något sammantaget om 

efternamnen.  

 

2.4.3. Sammanfattande diskussion 
Inte mer än 6 % av de nybildade efternamnen från 2001 framstår som morfologiskt oklara 

efternamn. Det största antalet morfologiskt oklara efternamn är sammansatta och är 

komponerade av existerande ord. Semantiskt är dessa efternamn relativt enkla och visar på 

språklig kreativitet. Populära led är vinter, måne och sol. Variationerna är dock många, och 

det är inte alltid klart hur namnen ska uttalas. Vi kan bara gissa hur efternamnet Skielta ska 

uttalas t.ex. Fallet Sigvarder är troligtvis bildat till mansnamnet Sigvard med tillägg av en 

gammal nominativändelse -er. Den andra undergruppen består av svårbedömda fall och 

efternamnen i denna grupp är av mycket varierande art och utseende. 
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3. Sammanfattning och avslutande diskussion 
Av alla nybildade efternamn från 2001 är den största gruppen sammansatta efternamn; 54 % 

av uppsatsens material är av denna typ. I gruppen återfinns efternamn av borgerlig typ 

(Bitström) och av borgerlig karaktär (Björnalf), adelsklingande efternamn (Gyllenlans) samt 

patronymiska (Löfson, Nallesdotter) och metronymiska (Margitson, Gurunsdotter) efternamn. 

Den borgerliga efternamnstypen är vanligast av de sammansatta efternamnen och tillsammans 

med efternamn av borgerlig karaktär uppgår de till 80 % av kategorin. Det synes som detta 

traditionella mönster är enkelt att utgå ifrån vid nybildning av efternamn. Produktiva 

efterleder är -man(n), -gård, och -berg(er), vilka är välkända i det traditionella 

efternamnsskicket. Exempel på nya efterleder är -frände, -alf och -mur.  

 En typ av efternamn som tycks öka är de adelsklingande som i undersökningen omfattar 

15 % av de sammansatta efternamnen. Efternamnstypen har varit skyddad tills helt nyligen, 

men numera är det öppet för alla att bruka typiska adliga namnleder som -stierna och -hielm i 

sina efternamn. Det är även möjligt att ansöka om utdöda adelsnamn. Däremot är det inte 

möjligt att bilda nya efternamn med typiska adelsprefix som von, af och de. Möjligtvis är de 

kamouflerade prefixnamnen (Demalva) ett sätt att kringgå detta. 

 Ett efternamnsmönster som inte tycks inspirera till nybildningar är det patronymiska och 

metronymiska, som endast omfattar 5 % av de sammansatta efternamnen. Det kan finnas flera 

skäl till detta. För det första är efternamn på -son fortfarande mycket vanliga i 

efternamnsskicket. Det kan vara svårt att hitta ett lämpligt namn på -son som inte redan är i 

bruk, särskilt om man önskar ett mansnamn som förled. För det andra kan själva formen 

upplevas som alltför traditionell. Ett betydande antal av de som önskar byta efternamn har ett 

relativt vanligt -son-namn. Den nya möjligheten i och med 1982 års personnamnslag att bilda 

efternamn på -dotter har inte blivit någon succé. I materialet förekommer endast två exempel 

på detta. Metronymiska efternamn på -son (Margitson) och efternamn på -dotter 

(Nallesdotter) bör uppmuntras enligt min mening. I de traditionella patronymiska efternamnen 

har förleden varit ett mansnamn, men numera förekommer även smeknamn och efternamn 

som förled i denna namntyp. 

 Den näst största gruppen av nybildade efternamn från 2001 är enledade efternamn som 

uppgår till 21 %. Bland de enledade efternamnen är lärda efternamn (Jorenius, Baxell, Kiteus, 

Lowander) den vanligaste namntypen och omfattar 56 %. Materialet visar också att de 

latinska ändelserna -ius, -ell och -eus tillhör de mest produktiva vid nybildningar, men även 
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den grekiska ändelsen -ander är fortsatt produktiv. De nämnda ändelserna återfinns i de 

svenska tillnamnen alltsedan slutet av 1500-talet. 

 Den näst största undergruppen hos de enledade efternamnen är enkla tillnamn (Looe, 

Flöjner, Knyte) som uppgår till 34 %. Ett tydligt drag i denna grupp är bildningar med 

ändelsen -er. För övrigt synes nybildningarna spreta något i bildningssätt, och gruppen 

innehåller flera språkligt kreativa nybildningar. 

 Lättare att identifiera är de germanskt avledda efternamnen som är den tredje största 

gruppen på 9 % av de enledade efternamnen. Det gemensamma kriteriet för gruppen är att 

suffixen -are, -unger och -ing(er) ingår i nybildningarna, och av dessa synes -ing(er) vara 

mest produktivt. 

 Slutligen återfinns två efternamn som har klassificerats som soldatnamn: Busig och Nyttig. 

Omräknat i procenttal står de för 1 % av de enledade efternamnen. Sammanfattningsvis kan 

man påstå att mönstret hos nybildade enledade efternamn är traditionellt och avviker inte i 

särskilt stor utsträckning från existerande efternamn av samma typ. 

 19 % av alla nybildade efternamn från 2001 har klassificerats som utländskt klingande. 

Kategorin är heterogen eftersom den består av efternamn från flera skilda språk. De nybildade 

efternamn som är lättast att identifiera är de som utgår från engelskan. Alwest, Eaglewing och 

Starbrath är några exempel. Bland övriga utländskt klingande efternamn återfinns italienskt 

(Papalini), slaviskt (Brandsky), tyskt (Lethdorft) och franskt (Toufreau) klingande efternamn, 

men också efternamn som för mig är svårare att språkligt identifiera som Hakshnass och 

Tzyna. I analysen av dessa efternamn är en naturlig fråga vilka av namnen som kommer in 

med invandringen till Sverige och vilka som är konstruerade med inspiration från skilda 

språk. Uppsatsens material kan inte bidra till något svar, men frågan är ändå värd att 

uppmärksamma. Det kan dock konstateras att den nuvarande namnlagen har gjort det enklare 

för nybildningar som inte passar in i det svenska efternamnsskicket. 

 Den minsta gruppen nybildade efternamn från 2001 har kategoriseringen morfologiskt 

oklara efternamn och omfattar 6 % av materialet. Detta är en slaskgrupp med nybildningar 

som inte hör hemma i den mer traditionella indelningen av materialet och består av 

sammansatta ordbildningar (Måndröm, Örnnäste) och ett antal svårbedömda fall (Jolsta, 

Romeld, Iwalla). Variationerna i kategorin är stor. Bland de sammansatta ordbildningarna 

finns dock några led som tycks vara populära, och det är sol, måne och vinter. 

Sammantaget kan konstateras att flertalet efternamn följer den traditionellt svenska 

efternamnsstilen till utseende och förmodat uttal. Det finns efternamn som innehåller våra 

nordiska slutbokstäver (å, ä och ö), men det är inte speciellt vanligt. Detta beror troligtvis att 
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människor numera tänker mer globalt. Efternamnet ska även vara gångbart internationellt, 

vilket bruket med de engelskt klingande efternamnen ytterligare är ett exempel på. Den 

nuvarande namnlagen ger utrymme till förändring och acceptans av efternamnens vidare 

språkliga utveckling, och i dag godkänns namn som inte är »svenska» vare sig till utseende 

eller förmodat uttal.  

Den språkliga utformningen av våra efternamn kommer även fortsättningsvis att 

modifieras. Dels kommer nya typer av efternamn in med den utländska invandringen, vilka 

troligtvis kommer att påverka namnskicket i olika inriktningar. Dels ökar antalet ansökningar 

om nybildade efternamn, vilket resulterar i att delvis nya former av efternamn godkänns och 

blir en del av vår namnkultur (Wallén 2006).  

Avslutningsvis vill jag nämna några typer av namn i materialet som jag särskilt fäst mig 

vid. Som exempel från musikens värld har vi de nybildade efternamnen Punkström, Rockryd 

och Stingman. Härliga känsloyttringar kommer till uttryck i efternamnen Lyckelid, Gladå, 

Topplund och Rolycke. Vad sägs om lyckosten som tog namnet Flaxhage? Mina absoluta 

favoriter är Pussfält och Kramenbjörn, eftersom jag gillar pussar och kramar. Ylberg är 

troligtvis en skrikig person. Man kan fråga sig om Riklin har mycket pengar eller om Poizen 

är en giftig person. Har personen med efternamnet Bärsgard en hel gård full med öl och är 

Corvinius korvälskare? Efternamnet Stenskepp synes bygga på idén med ett skepp som 

knappast är funktionsdugligt. En given slutsats är att människors lek med språket kommer  

tydligt till uttryck vid nybildningar av efternamn. 
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Bilaga 1. Efternamn av borgerlig typ 
 
Adqvist  
Aftelöv  
Aftevik  
Anderhed  
Andlund  
Aspbacke  
Asterbrink  
Atterlord 
Axelfur  
Backenfall  
Backhjort  
Baljhagen  
Baltkvist  
Benndoff  
Bergesol  
Bessö 
Bindfors  
Birkemo  
Bitström  
Bivmyren   
Bjarehed  
Björkeke  
Björkenö  
Björketidt  
Björnalf  
Björnmosse  
Blickdal  
Boensgård  
Borgblom  
Borgmyren  
Bregman  
Briesenland  
Brindevi  
Brisenskär  
Brååheden  
Bärsgard  
Clavegård   
Dapefrid  
Darkman  
Demellgard  
Denefjäll  
Dolhamre 
Dovblom  
Doxrot 
Drakwall  
Drevenmyr  
Drushammar 
Dunwinge 
Dyhrfort 
Dyrfort  
Ebbelind  
Edemy  
Edlepil  
Ejlefall 
Ejneroos  
Eksudd  
Eldbacke 
Eldrim  

Ellervall  
Ellåsen  
Eltebrandt 
Engelbri 
Entand 
Enwide  
Erkenheed  
Erkholm  
Erlind  
Esengård  
Farengren  
Farheden  
Feltberger  
Fernstrom  
Flaxhage  
Floxgård  
Flötemark 
Folketeg  
Forceberg  
Forsvind  
Frisenström  
Frobäck  
Fröjdegård  
Fundhage  
Fyrstrand  
Färdbom  
Gagnehag  
Garpenljung 
Gastby  
Gatelind  
Gladesjö  
Gladå  
Glavenholm  
Glimarv  
Glimmerborg 
Glimmerman  
Godmo  
Granatenlod 
Grangelid  
Granswed  
Granviken  
Grimbro 
Grindbacka  
Grindefjäll  
Grusland  
Grålöv  
Guteäng  
Gådevid  
Hakeden  
Halvarskog  
Halväng  
Hammenholt  
Hanlinder 
Hanmeier  
Havefjäll  
Hedetorn  
Hedmur  
Heimerbrink  

Heljebäck 
Henningwall  
Hensback  
Hjärtenflo  
Holdenmark  
Holtenström  
Homvi  
Hovdal  
Hultenbom  
Humleby  
Hällemarker  
Hällerå  
Hällneby  
Hökhem  
Höstby  
Ileklint  
Islöv  
Jadeglans 
Jaheden  
Jalmegard  
Jandehav  
Jellbom  
Jofors  
Johansmide 
Jontoft  
Jordarp  
Julehag  
Jörnetorp  
Kaderland  
Kempeborg 
Kinnerlöv  
Klangarv  
Klöfskär  
Klövdahl 
Knifesjö  
Kraafborn  
Kramenbjörn 
Kransenfors 
Kransenstedt 
Kreicberg  
Kummelbäck 
Kylhov  
Kärrblom 
Lacandler 
Laghamn  
Landheimer  
Lanehag  
Langenhof  
Lavhem  
Laåsen  
Lehav 
Lerjevik 
Lethdorft  
Letterbo  
Letterbo*  
Liljefrost 
Lillesmed 
Lindersal  

Linemo  
Lingsand  
Lisback  
Lisegran  
Lissbackas 
Ljungsholm  
Lobro  
Loek  
Lumsby  
Lyckegren  
Lyckelid  
Lyckemy  
Lyreö  
Ländewad  
Lärkefjord  
Lödevik  
Lörmyr  
Mahlstein 
Majnesjö  
Mallengren  
Mandalöf  
Mannskär  
Mastenberg  
Mellerhav  
Meläng  
Midensol 
Miderfjäll  
Millarp  
Millbratt  
Minblom  
Mindeholm  
Mirfors  
Morgonberg  
Movede  
Mulmo  
Mylesand  
Myrenhammar  
Myrentorp  
Målborg  
Måndröm 
Månman  
Månskärva 
Mörkmården  
Nilekull 
Nilfyr  
Nilshav  
Ninmark  
Nisholm  
Nissliss 
Niwenros 
Nydenman  
Nyrede  
Nåshage  
Ohlsklint  
Ojemo  
Olivkvist 
Ottevi  
Ovenlund  
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Oxelmo  
Pettergård  
Petterstedt  
Pirsman  
Portby  
Pramlund  
Punkström  
Qwillbard 
Ramnestad  
Ramsenmyr  
Ravnefjord  
Regemann  
Reksund  
Remsö  
Roberthstam  
Rockryd  
Rodehav  
Rollandqvisth 
Rolycke  
Roxenbratt  
Roxenlund  
Rylid 
Råbesjö  
Sabelsjö 
Sagberg  
Samlund  
Sammekull  
Seanderdahl  
Segehem  
Segerliv 
Sevkull  
Sharsten  
Sjöfjord  
Sjöwitz  
Skarplöt  
Skepphammer 
Skimmersten  
Skogergård  
Skolinder  
Skyttebol  
Skålehed  
Slottberg  
Smidesten  
Snögård 
Solbarn  
Solehav  
Solenlind  
Solenäng  
Sollerbo  
Stenskepp 
Stenstave  
Stensvikar  
Stigenholm  
Stigfrände  
Stingman  
Stjernstigen  
Stonelöf 
Storewarg  
Strandkjer  
Stråldal  

Strängfors  
Strömhav  
Sundalen  
Svanbrandt  
Svennerstrand  
Synnerbjörk 
Säfenteg 
Sättergård  
Tennehorn  
Texberg 
Thorsholen  
Tidmark 
Tildebjörn  
Tildeman  
Tjernkroken  
Tommosborn 
Topplund  
Toresgård  
Torsmarker  
Tranarp  
Trasteby  
Trelund  
Trysefjord  
Tuvemyr  
Tönnåker  
Walgerman  
Wallendorf 
Vastenman  
Weinergård  
Weissermann  
Wejernvik  
Wembjer  
Wendelbacke  
Vendelvik  
Wennskär  
Wetzö  
Widderstadh  
Videbacke  
Vieby  
Vikingö  
Wildemyr  
Vildvik  
Wiljebrand  
Willersten  
Viltfors  
Vingek  
Vinnardag 
Vinnertorp  
Wistenlund  
Wolfgard  
Vrigtoft  
Wytorp  
Värstrand  
Västanhav  
Västerbro 
Ylberg  
Yngshult  
Ytteråker  
Zaffgren  
Zirblom  

Ålevi  
Ägirsätt 
Ökman  
Örnnäste  
Öå 
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Bilaga 2. Efternamn av borgerlig typ: produktiva efterled. 
 
-arv: 
Glimarv 
Klangarv 

-arp: 
Jordarp 
Millarp 
Tranarp 

-back(e/a): 
Aspbacke 
Eldbacke 
Grindbacka 
Hensback 
Lisback 
Videbacke 
Wendelbacke 
 

-berg(er): 
Feltberger 
Forceberg 
Kreicberg 
Mastenberg 
Morgonberg 
Sagberg 
Slottberg 
Texberg 
Ylberg 
 

-björk: 
Synnerbjörk 

-blom: 
Borgblom 
Dovblom 
Kärrblom 
Minblom 
Zirblom 

-bo: 
Letterbo 
Letterbo 
Sollerbo 

-bom: 
Färdbom 
Hultenbom 
Jellbom 

-borg: 
Glimmerborg 
Kempeborg 
Målborg 

-born: 
Kraafborn 
Tommosborn 

-brand(t): 
Eltebrandt 
Svanbrandt 
Wiljebrand 

-bratt: 
Millbratt 
Roxenbratt 

-brink: 
Asterbrink 
Heimerbrink 

-bro: 
Grimbro 
Lobro 
Västerbro 

-by: 
Gastby 
Humleby 
Hällneby 
Höstby 
Lumsby 
Portby 
Trasteby 
Vieby 

-bäck: 
Frobäck 
Heljebäck 
Kummelbäck 

-dal(en): 
Blickdal 
Hovdal 
Klövdahl 
Seanderdahl 
Stråldal 
Sundalen 

-ek(e): 
Björkeke 
Loek 
Soleke 
Vingek 
 

-fall: 
Backenfall 
Ejlefall 

-fjord: 
Lärkefjord 
Ravnefjord 
Sjöfjord 
Trysefjord 

-fjäll: 
Denefjäll 
Grindefjäll 
Havefjäll 
Miderfjäll 

-flo: 
Hjärtenflo 

-fors: 
Bindfors 
Jofors 
Kransenfors 
Mirfors 
Strängfors 
Viltfors 

-fur: 
Axelfur 

-gard: 
Bärsgard 
Jalmegard 
Wolfgard 
Demellgard 

-gran: 
Lisegran 

-gren: 
Farengren 
Lyckegren 
Mallengren 
Zaffgren 

-gård: 
Boensgård 
Clavegård 
Esengård 
Floxgård 
Fröjdegård 
Pettergård 
Skogergård 
Snögård 
Sättergård 
Toresgård 
Weinergård 

-hag(e/n): 
Baljhagen 
Flaxhage 
Fundhage 
Gagnehag 
Julehag 
Lanehag 
Nåshage 
 

-hammar: 
Drushammar 
Myrenhammar 

-hamn: 
Laghamn 
 

-hamre: 
Dolhamre 
 

-hav: 
Jandehav 
Mellerhav 
Nilshav 
Lehav 

-hed(en): 
Anderhed 
Bjarehed 
Brååheden 
Erkenheed 

-hem: 
Hökhem 
Lavhem 
Segehem 
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Rodehav 
Solehav 
Strömhav 
Västanhav 
 

Farheden 
Jaheden 
Skålehed 

-holm: 
Erkholm 
Glavenholm 
Ljungsholm 
Mindeholm 
Nisholm 
Stigenholm 

-holt: 
Hammenholt 

-horn: 
Tennehorn 

-hult: 
Yngshult 

-klint: 
Ileklint 
Ohlsklint 

-kull: 
Nilekull 
Sammekull 
Sevkull 

-kvist: 
Adqvist 
Baltkvist 
Olivkvist 
Rollandqvisth 

-land: 
Briesenland 
Grusland 
Kaderland 

-lid: 
Grangelid 
Rylid 
Lyckelid 

-lind(er): 
Ebbelind 
Erlind 
Gatelind 
Hanlinder 
Skolinder 
Solenlind 
 
 

-ljung: 
Garpenljung 

-lund: 
Andlund 
Ovenlund 
Pramlund 
Roxenlund 
Topplund 
Trelund 
Samlund 
Wistenlund 

-lod: 
Granatenlod 

-lycke: 
Rolycke 

-löv: 
Aftelöv 
Grålöv 
Islöv 
Kinnerlöv 
Mandalöf 
Stonelöf 

-mann: 
Bregman 
Darkman 
Glimmerman 
Månman 
Nydenman 
Pirsman 
Regeman 
Stingman 
Tildeman 
Vastenman 
Walgermann 
Weissermann 
Ökamn 

-mark(er): 
Flötemark 
Holdenmark 
Hällemarker 
Ninmark 
Tidmark 
Torsmarker 
 

-mo: 
Birkemo 
Godmo 
Linemo 
Mulmo 
Ojemo 
Oxelmo 
 

-mosse: 
Björnmosse 

-myr(en): 
Bivmyren 
Borgmyren 
Drevenmyr 
Lörmyr 
Ramsenmyr 
Tuvemyr 
Wildemyr 
 

-pil: 
Edlepil 

-ros: 
Ejneroos 
Niwenros 
 

-rot: 
Doxrot 

-ryd: 
Rockryd 

-sand: 
Mylesand 
Lingsand 

-sjö: 
Gladesjö 
Knifesjö 
Majnesjö 
Råbesjö 
Sabelsjö 

-skog: 
Halvarskog 

-skär: 
Brisenskär 
Klöfskär 
Mannskär 
Wennskär 

-stad: 
Ramnestad 
Widderstadh 

-stam: 
Roberthstam 

-stedt: 
Kransenstedt 
Petterstedt 

-sten: 
Sharsten 
Skimmersten 
Smidesten 
Willersten 

-stigen: 
Stjernstigen 

-strand: 
Fyrstrand 
Svennerstrand 
Värstrand 

-ström: 
Bitström 
Fernström 
Frisenström 
Holtenström 
Punkström 
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-sund: 
Reksund 

-sved: 
Granswed 

-teg: 
Bevteg 
Folketeg 
Säfenteg 

-toft: 
Jontoft 
Vrigtoft 

-torn: 
Hedetorn 

-torp: 
Jörnetorp 
Myrentorp 
Vinnertorp 
Wytorp 

-ung: 
Saxung 

vad: 
Ländewad 

-vall: 
Drakwall 
Ellervall 
Henningwall 

-vi: 
Brindevi 
Homvi 
Ottevi 
Ålevi 

-vid: 
Gådevid 

-vik(en): 
Aftevik 
Granviken 
Lerjevik 
Lödevik 
Vendelvik 
Vildvik 
Wejernvik 

-vind: 
Forsvind 

-å: 
Gladå 
Hällerå 
Öå 

-åker: 
Tönnåker 
Ytteråker 

 
-ås(en): 
Ellåsen 
Laåsen 

 
-äng: 
Guteäng 
Halväng 
Meläng 
Solenäng 

 
-ö: 
Bessö 
Björkenö 
Lyreö 
Remsö 
Vikingö 
Wetzö 

  

 



41 

Bilaga 3. Efternamn av borgerlig karaktär 
 
Arered 
Backhjort 
Bergesol 
Björketidt 
Björnalf 
Edemy 
Eksudd 
Enwide 
Hakeden 
Hedmur 
Landheimer 
Liljefrost 
Lindersal 
Lissbackas 
Lyckemy 
Movede 
Mörkmården 
Nyrede 
Segerliv 
Sjöwitz 
Skarplöt 
Skyttebol 
Stigfrände 
Thorsholen 
Tildebjörn 
Tjernkroken 



42

Bilaga 4. Adelsklingande efternamn 
Adelblad 
Annerhielm 
Apelstierna
Armsköld 
Askencrantz 
Axelkrans 
Axenstjerna 
Burenstjerna 
Campenfeldt 
Cronkrans 
Deberg 
Debrif
Delerm 
Demalva 
Demorhne 
Detrij
Ehrenhöök 
Ekenskjöld 
Engelstråhle
Falkenhielm 
Granhjelm 
Grapenhorn 
Grapenlöw 
Gripemo 
Gripenfjord 
Gripenlind 
Griphem 
Gyllencrautch 
Gyllenhaupt 
Gyllenlans
Gyllenleijon 
Havkrans
Hjärtenfalk 
Lavkrans 
Leijonram 
Lejongap 
Lejongrim 
Lejonheim 
Lillkrona
Malmstjärna 
Meckenheim 
Miklaheim 
Nordensohl 
Oxenblå 
Oxenlid 
Oxenmyr 
Pussfält
Rönnstjärna 
Sandkrona 
Silfverbacken
Silfverstop
Silverholm 
Skogastierna
Stiernbielke
Stiernerlantz
Strausfelt 
Stråhlenbjörk 
BORTTAGET

Vesterhielm 
Wetterhielm 
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Bilaga 5. Adelsklingande efternamn: produktiva namnled.  
Eftenramn med två adelsklingande namnleder, indelas utifrån efterled: Gyllenlans, 
Gyllenleijon, Lejonheim, Stiernerlans.

adel-:
Adelblad 

-crantz:
Askencrantz 
Axelkrans 
Cronkrans 
Havkrans 
Lavkrans

-crona:
Lillkrona 
Sandcrona

ehren-:
Ehrenhöök 

-falk:
Hjärtenfalk 

-fält:
Campenfeldt 
Pussfält 
Strausfelt

grapen-:
Grapenhorn 
Grapenlöw

grip(en)-:
Gripemo 
Gripenfjord 
Gripenlind 
Griphem

gyllen-:
Gyllencrautch 
Gyllenhaupt

-heim: 
Lejonheim 
Meckenheim
Miklaheim

-hielm:
Annerhielm 
Falkenhielm 
Granhjelm 
BORTTAGET
Vesterhielm 
Wetterhielm

-lans:
Stiernerlans 
Gyllenlans

-leijon-:
Gyllenleijon 
Lejongap 
Leijonram 
Leijongrim 

norden-:
Nordensohl 

oxen-:
Oxenblå
Oxenlid 
Oxenmyr

silfver-:
Silfverbacken 
Silverholm 
Silfverstop 

-sköld:
Armsköld 
Ekenskjöld

-stierna-:
Apelstierna 
Axenstjerna 
Burenstjerna 
Malmstjärna 
Rönnstjärna 
Skogastierna 
Stiernbielke

-stråle-:
Engelstråhle 
Stråhlenbjörk
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Bilaga 6. Patronymiska och metronymiska efternamn 
 
Patronymiska efternamn 
Akilleson  
Aramsson  
Brucesson  
Chaiderson  
Demilsson  
Jynsson  
Karandsson  
Lekandersson 
Liceson  
Löfson  
Madasson 
Maiteson  
Mobson  
Nallesdotter  
Paunosson  
Starson  
Swedenson 
Tigerson 
 
 
Metronymiska efternamn 
Gurunsdotter 
Margitson 
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Bilaga 7. Enledade efternamn 
 
Amfer 
Bjerrer 
Busig 
Carbiner 
Coldring 
Dagerling 
Darpe 
Devlet 
Dyle 
Eripe 
Fagern 
Feldmor 
Flöjner 
Fredon 
Frydlinger 
Garmeny 
Gend 
Getsy 
Gittje 
Glaxer 
Gom 
Grebke 
Grenske 
Gunnesel 
Hallunger 
Hesslinger 
Hjortlinger 
Jeor 
Jermas 
Karting 
Kingler 
Klingare 
Klope 
Knide 
Knyte 
Lecar 
Leivig 
Lejox 
Lenre 
Looe 
Luqer 
Månelli 
Neidre 
Nyttig 
Paxer 
Plysche 
Porsli 
Seige 
Sildre 
Skarpling 
Sonrei 
Spangar 
Spole 

Stafflinger 
Stalpi 
Stolare 
Stäpel 
Svarto 
Taringer 
Thurnil 
Tigrä 
Timmés 
Trulses 
Velong 
Wetind 
Vrensk 
Zerold
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Bilaga 8. Lärda efternamn 
 
Almeus 
Alotus 
Alsadius  
Arturell  
Bangus  
Baxtell  
Benreuben 
Berqeus  
Bewell  
Beverell 
Bexius  
Birkéus  
Bjurleus  
Bjusen 
Blackander  
Caspolin 
Cébeus 
Cladin 
Corvinius  
Crolander  
Dahlnell 
Daryin 
Denvell  
Dygsell  
Edgélius  
Edvarin 
Egidéus  
Egozén 
Erndelin 
Erosen 
Fellstenius  
Freysen 
Genetzius  
Gryveken 
Guvander 
Hesevin  
Higlander  
Holvin 
Hyell 
Höjlin 
Ismunden 
Jafsander  
Jorenius 
Johwlin  
Kaffrén 

Kaverius  
Kimelius  
Kiteus  
Kritzen 
Leifsell  
Lemurell  
Longhurtsen 
Lowander  
Malterin 
Margelius 
Meldius 
Modrén 
Montarius  
Morteus  
Nemlin 
Ollivander  
Olnén 
Perdelius  
Persovin 
Poizen 
Qrunell  
Rajeus  
Regrossius  
Riklin 
Rostadius  
Rovander  
Salgrin 
Silverell 
Slitzelius  
Solderius  
Soilander 
Stillnerus  
Svensander  
Tolvteus 
Tranzelius 
Wallvin 
Wavén 
Welarius  
Vervain 
Wältaren 
Ålevien 
Äimen 
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Bilaga 9. Lärda efternamn: produktiva ändelser 
 
-ander: 
Blackander 
Crolander 
Guvander 
Higlander 
Jafsander 
Lowander 
Ollivander 
Rovander 
Soilander 
Svensander 

-en: 
Benreuben 
Bjusen 
Erosen 
Freysen 
Gryveken 
Ismunden 
Kritzen 
Longhurtsen 
Poizen 
Wältaren 
Ålevien 
Äimen 

-én: 
Egozén 
Olnén 
Wavén 
Kaffrén 
Modrén 
 

-elius: 
Edgélius 
Kimelius 
Margelius 
Perdelius 
Slitzelius 
Tranzelius 
 

-ell: 
Arturell 
Baxtell 
Bewell 
Beverell 
Dahlnell 
Denvell 
Dygsell 
Hyell 
Leifsell 
Lemurell 
Qrunell 
Silverell 

-eus: 
Almeus 
Berqeus 
Birkéus 
Bjurleus 
Cébeus 
Egidéus 
Kiteus 
Morteus 
Rajeus 
Stillnerus 
Tolvteus 

-in: 
Cladin 
Daryin 
Edvarin 
Hesevin 
Holvin 
Malterin 
Persovin 
Salgrin 
Wallvin 
Vervain 

-ius: 
Alsadius 
Bexius 
Corvinius 
Fellstenius 
Genetzius 
Jorenius 
Kaverius 
Meldius 
Montarius 
Regrossius 
Rostadius 
Solderius 
Welarius 

-lin: 
Caspolin 
Erndelin 
Höjlin 
Johwlin 
Nemlin 
Riklin 

-us: 
Alotus 
Bangus 
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Bilaga 10. Utländskt klingande efternamn 
 
Acinti  
Addixe  
Adnil  
Agriwill  
Aldarbandi  
Algaho  
Alikhadyer  
Altinsöz  
Alttachemi  
Alwest  
Alznasser  
Andarzig  
Ansana  
Antimon  
Antuli  
Arguval  
Artenon  
Arthanian  
Aslanilce  
Asvand  
Athoraya  
Bardavud  
Barjona  
Behbud  
Bepathe  
Bershe  
Bestone  
Bilisio  
Bische  
Bittone  
Blenai  
Bobejros 
Bonteque  
Borchy  
Brandamour  
Brandsky 
Briston  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Butgers  
Calfost  
Canescani  
Cardley  
Carpanchay  
Cassimo  
Chavoshlu  
Cilingiroglu  
Dabani  
Dalvini 
Dazang  
Delmonico 
Dilamono  
Dilisante  
Dioguardi  
Disoto  
Djemmas  
Donardi  
Drawfarc  
Dreamin 
Eaglewing 
Ejanli  
Elheddad  
Elshalem  
Falahparsa  
Farinam  
Fermano  
Ghitouri  
Gibul  
Gurenwacht  
Gyunda  
Hakshnass  
Hamajalal  
Hanmeier 
Hearthly  
Hillinton  
Ichigui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ilbuc  
Ilgay  
Javadifaraz  
Kadawo  
Kadiros  
Kalantarneistanaki  
Kantow  
Karadak  
Kardoch  
Lethdorft 
Lezio  
Macir  
Magnusky  
Mahabubul 
Mahlstein  
Marabel  
Marschioli  
Merdini  
Metsänrannat  
Metsärantala  
Mokrian  
Morgentau  
Morprasert  
Mundane  
Muntasir  
Musesultan  
Nawaratna  
Nestani  
Nikfar  
Ninasijan  
Ninwaya  
Nirava  
Oceanwind  
Olvegart  
Ostella  
Pannitteri  
Papalini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parsya  
Penam  
Piaro  
Popino  
Qwillbard 
Ramawand  
Rapace  
Rauserk  
Riccity  
Rizaldy  
Roshanqias  
Rozpino  
Sebastie  
Shimara  
Shkupi  
Silbvers  
Starbrath  
Strandkjer 
Suryia  
Suzuma  
Tamaza  
Taracci  
Thimeradh  
Toffael  
Toufreau  
Tsaros  
Tysani  
Tzyna  
Uguzly  
Wallendorf 
Vandinja  
Wexton  
Wilénce  
Wiryth  
Zeift  
Zipsane
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Bilaga 11. Morfologiskt oklara efternamn 
 
 
Ardbreck 
Atterlord 
Benndoff 
Cargör 
Dapefrid 
Dunwinge 
Dyhrfort 
Dyrfort 
Eldrim 
Engelbri 
Entand 
Friblick 
Iwalla 
Jadeglan 
Jangklo 
Johansmide 
Jolsta 
Kramenbjörn 
Kylhov 
Lacandler 
Langenhof 
Lendott 
Lillesmed 
Midensol 
Måndröm 
Nejvont 
Nilfyr 
Nissliss 
Ranlov 
Romeld 
Sigvarder 
Skielta 
Skepphammer 
Solbarn 
Sollenia 
Starget 
Stenskepp 
Stenstave 
Stensvikar 
Storevarg 
Vargvinter 
Wembjer 
Vinnardag 
Wintersparv 
Winter- 
Wintervitt 
Ägirsätt 
Örnnäs
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