
2008:158 

C - U P P S A T S

Förnamn
- vad gör Twilight lämpligare än Greko?

 Wilhelm Brändholm

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Rättsvetenskap 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2008:158  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/158--SE



II

Förkortningar

NL = Namnlagen

PRV = Patent och registreringsverket

RR = Regeringsrätten

KR = Kammarrätten

SOFI = Institutet för språk och folkminnen

SOU = Statens offentliga utredningar

Prop. = Proposition
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att utreda frågan vilket förnamn som anses olämpligt att 
bära. För att uppnå syftet har traditionell juridisk metod använts. Där lagtext, förarbete, 
praxis och doktrin har studerats. Det finns tre rekvisit som ger vägledning vid 
bedömningen av förnamn. Namnet får inte väcka anstöt, vara till obehag för bäraren 
eller av annan anledning vara uppenbarligen olämpligt som förnamn. Resultatet av 
uppsatsen har visat att den rättsliga bedömningen på förnamnsområdet är uppenbart 
förvirrad och lagregleringen som finns är svår att tillämpa.
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Abstract

The purpose with this essay is to investigate the question which first name that are 
considered unsuitable to carry. To achieve the purpose traditional jurisprudential 
method has been used. There the law, preparatory works, the legal usage within the 
subject field and the doctrine have been studied. There are three prerequisites that give 
guidelines when it comes to judging the first name. The name cannot bring offence, lead 
to discomfort or by any other reason obviously being unsuitable as a first name. The 
result of the essay has shown that the legal judgement is clearly confused and the legal 
regulation is hard to put into practice.
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1. Inledning

Det förekommer ofta i olika medier kritik mot myndigheternas bedömning av förnamn.
Namnärenden hanteras av Skatteverkets folkbokföringsenhet samt PRV. Det är 
myndigheter som har att tillämpa den lagstiftning som finns utifrån objektivitets och 
likhetsprincipen. Lika fall ska behandlas lika1. Problemet är att lagstiftningens 
ordalydelse ger liten vägledning när det gäller bedömningen av vilka förnamn som är 
olämpliga att bära. Det handlar till stor del om en skönsmässig bedömning. En 
genomgång av vilka namn som godkänts respektive underkänts visar att det finns stora 
variationer i bedömningen, både mellan Skatteverket och PRV men även domstolarna. 
Detta är inte bra och denna undersökning syftar till att belysa dessa problem. 

Utifrån 34 § 1st namnlagens ordalydelse ska berörda myndigheter och domstolar göra 
bedömningen om vilket namn som är ett olämpligt förnamn. Här kommer ett antal 
förnamn som har varit uppe för prövning hos olika domstolar. Vilka ska godkännas eller 
avslås? Av dessa namn som visas nedanför blev 12 st godkända medans 6 st fick avslag. 
Läs arbetet och fundera över vilka som ska godkännas eller avslås. Hur namnen blev 
bedömda kommer att visas under arbetets gång och en fullständig lista kommer att visas 
i slutet av detta arbete. Beteckningar inom parentes efter namnen avser: (m) vuxen man, 
(k) vuxen kvinna, (p) minderårig pojke, (f) minderårig flicka.

Twilight (f) Decibel (f) Bajramsa (f)
Ampo (k) Jazz-Ture (m) Carling (p)
Beck (f) Giesbrecht (f) Tilemann (p)
Bajen (m) C:son (p) Pipeline-Vintervila (k)
De La Rose (p) Okej (m) Greko (m)
Måne (f) Månstråle (f) Summercloud (f)

När man ser dessa namn kan man ställa sig frågan vilka kriterier det egentligen finns att 
tillgå när man ger avslag i ett förnamnsärende? Är det möjligt att tillämpa namnlagen 
enhetligt och rättssäkert när det gäller bedömningen av förnamn?

1.1 Syfte och avgränsning

Denna uppsats syftar till att utreda frågan om vilket förnamn som är olämpligt att bära 
och vilka kriterier som gör att man inte får bära ett visst förnamn. Ett delsyfte är att
undersöka hur den rättsliga bedömningen av en ansökan om förnamn ska gå till.
Slutligen avser arbetet att kontrollera hur domstolarnas avgöranden är i förhållande till
Skatteverkets och PRV:s beslut. Jämförelsen mellan domstolarnas, Skatteverket och 
PRV: s beslut ska försöka visa vad som gäller rättsligt, så att en vanlig medborgare kan 
få en uppfattning om vad som anses olämpligt att bära som förnamn.

                                                
1 Regeringsformen 1:9§
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1.2 Metod

Vid framställningen av min uppsats har jag utgått från traditionell juridisk metod där 
rättskällorna lagtext, förarbete, praxis och doktrin har studerats. Då den praxis som finns 
på området är av lite vägledning har stor vikt lagts vid att studera lagtext, förarbeten
samt doktrin. Eftersom förarbetena till lagen är knapphändig har doktrin fått en 
betydande roll trots att det finns få skrivna böcker om ämnet. Jag har sökt efter 
propositioner och praxis med hjälp av Karnov och Norstedts sökmotorer. För att få 
bredare uppgifter har jag varit i kontakt med forskningschefen på institutet för språk och 
folkminnen via mail. Institutet har utrett problematiken på namnområdet och 
sammanfattat det i en skrivelse som de sedan skickat till Justitiedepartementet. 
Skrivelsen har tagit upp mitt område på ett intressant sätt och har varit till stor hjälp i 
denna uppsats. För att kunna beskriva Skatteverkets och PRV: s handläggningsrutiner
har jag hämtat uppgifter från respektive myndighet. För att kunna ta del av det material 
som hämtats från Skatteverket samt PRV måste man kontakta dessa myndigheter och 
begära att få ut materialet.

Sökord som jag använt mig av är: namnlagen, förnamn, namnvårdande, namntradition, 
namnforskning. 
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2. Namnrätt

I kapitel 2 får läsaren en överblick hur namnet uppkom och har utvecklats. Men även 
bakgrunden till varför det finns fasta namnregler.

2.1 Namnets historia

”Namnet torde vara lika gammalt som språket.” På grund av att allt fler familjer
bildades som i sin tur gjorde att samhällets invånarantal ökade, skapades ett behov av att 
kunna individualisera samhällets medlemmar2. Från början bestod namnen av olika 
beteckningar som var bra för att karaktärisera personen, t.ex. benämningar på djur eller 
eftertraktade egenskaper. Sådana benämningar och även religiösa uttryck blev senare
personnamn. De tilldelades oftast vid födseln och det motsvarar med vad vi idag kallar
förnamn3.

Till en början använde varje individ bara förnamn. När allt fler personer fick samma 
förnamn så blev man tvungen att skapa ytterligare namnkombinationer i form av 
tillnamn. Det kunde vara ett namn som karaktäriserade en person till exempel Erik 
Halte. Ett annat vanligt tillnamn var Nilsson eller Nilsdotter, det vill säga namn som har
bildats av faderns förnamn med tillägg av –son eller –dotter (patronymikon) eller
Elinsson och Elinsdotter, som bildats av moderns förnamn med tillägg av –son eller -
dotter (metronymikon)4.

Allt eftersom samhället växte blev sista ledet i namnutvecklingen släktnamn. Dessa var 
inte namn som kännetecknade enskilda personer utan dessa namn visade istället
släktförbindelsen. Tanken var att namnet skulle följa med generation till generation av 
samma släkt5. Denna idé om släktnamn hade delvis inflytande från utlandet. Seden 
tycks ha börjat på 1300-talet, där adliga namn som t.ex. Bielke och Horn som var ett 
utryck av ett släkttecken, exempelvis från en sköld användes. På 1600-talet började 
borgarna använda sig av släktnamn. Vanligt då var namn som härstammade från naturen 
t.ex. Lundström, Lindberg.

Eftersom det ännu in på 1800-talet inte fanns några direkta förbud eller regler vid 
förvärvande av tillnamn eller släktnamn kunde flera olika generationer bära samma 
namn. När 1963: års namnlag trädde ikraft kan släktnamnsutvecklingen sägas vara 
avslutad p.g.a att det då lagstadgades vilket tillnamn en person förvärvade vid födseln.
Vid införandet av den nuvarande namnlagen från 1982 ändrades uttrycket släktnamn till
efternamn6.

                                                
2 SOU 1960:5, s. 34
3 Höglund, s.12
4 Ericsson s.14
5 Höglund, s.14
6 Ericsson, s. 15-16
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2.2 Den rättsliga behandlingen av namnfrågor

Den tidigare utvecklingen av namn från förnamn över tillnamn till släktnamn
(efternamn) var huvudsakligen spontan. Den berodde på att medborgarna var i behov av 
ett bättre och stabilare individualiseringsmedel. Allt eftersom samhället utvecklats har 
staten antingen velat påskynda utvecklingen eller hindra den att gå oönskade vägar. För 
att göra detta möjligt införde man lagregler. Problem som krävt åtgärder från samhällets 
sida har varit frågan om skydd för befintliga namn samt plikten för den enskilde att 
uppträda i sitt riktiga namn. Ytterligare en uppgift för samhället på namnrättens område 
blev att befästa sedvanemässigt utbildade förvärvsformer eller där de inte skapats en 
ordning för namnförvärv7.

Den första kända bestämmelsen på namnområdet i Sverige var 1626 års 
riddarhusordning som innebar att ”ingen fick anta annan levande eller utdöd släkts 
namn eller vapen”8. Från 1626 fram till mitten av 1900- talet berördes i huvudsak bara 
problematiken kring släktnamn.

De första bestämmelserna om förnamn introducerades genom 1946 års 
kyrkobokföringsförordning. Där fanns bestämmelser om anmälan av förnamn. I 
samband med ett tillägg till 3 kap kyrkolagen fick vid dop inte ges namn som 
uppenbarligen kunde väcka anstöt eller åtlöje.

År 1956 tillsattes en namnrättskommitté som skulle se över hela namnrättens område. 
Kommittén avlämnade år 1960 betänkandet SOU 1960:5 Förslag till namnlag. På 
grundval av förslaget antogs år 1963 namnlagen (1963:521). Genom denna lag 
sammanfördes alla namnbestämmelser för första gången i en och samma lag.

År 1972 förordnade regeringen en översyn av 1963 års namnlag. En ny
namnlagsutredning påbörjades. Utredningen avgav år 1979 betänkandet (SOU 1979:25) 
”Nya namnregler”. Den 24 juni 1982 antogs den nuvarande namnlagen 1982:670 9 .

2.3 Namnrättens plats i rättssystemet

Namnrätten kan användas som beteckning för den del av rättssystemet som innehåller 
regler om namn. Det kan kallas den objektiva delen. Namnrätt kan också användas som 
beteckning för en persons rätt att ha ett namn och att välja sitt namn, den subjektiva 
delen. En fråga är till vilken del av juridiken namnrätten ska räknas.

Det finns många teorier om var namnrätten hör hemma och inom vilken disciplin den 
ska ingå. Hör den till förvaltningsrätten, sakrätten, immaterialrätten, familjerätten eller 
den s.k. personrätten? Det har varit stor oenighet inom doktrinen10. 

Namnet fungerar som individualiseringsmedel och detta har blivit namnets främsta 
uppgift. Det gör att namnrätten har både en offentligrättslig som privaträttslig sida.
Många författare har koncentrerat sig på den offentligrättsliga sidan och sagt att det är 
den viktigaste och menar att det är med hänsyn till samhället som rättsreglernas
utformning bestäms och även också rättigheternas innehåll. Den individualisering som 
                                                
7 SOU 1960:5, s. 44
8 SOU 1960:5, s. 46
9 Ericsson, s. 20
10 SOU 1960:5, s. 60
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sker genom namnet är av stor betydelse för en rationell samhällsordning. Man måste 
lagligen kunna identifiera medborgarna med rätt namn. Det är vid åtskilliga tillfällen en
medborgares identitet är viktig vid olika dagliga åtgärder, till exempel vid användande
av myndigheters tjänster eller vid andra affärsförbindelser. Vid sådana situationer är det 
viktigt att kunna identifiera sig under rätt namn.

Namnrättens privaträttsliga sida innefattar till exempel intresset att skydda sitt namn 
likt ett varumärke. Med hänsyn till namnets karaktär som personligt kännetecken som 
ett dominerande drag inom namnrätten ligger det nära till hands att hänföra namnrätten 
till immaterialrätten. Även namnets förbindelse med personen ger anledning till att se 
namnrätten som ett led i personrätten t.ex. när det gäller att skydda den personliga 
integriteten genom att förbjuda näringsidkare att använda ens namn i marknadsföring.

Sammanfattningsvis visar namnrätten starka inslag ur skilda discipliner och den kan
därför inte placeras in i ett bestämt fack. Namnregleringen har ändå haft för avsikt att 
försöka tillgodose både offentliga och privata intressen. Samtidigt som medborgarna har
rätt till ett namn eller till att välja sitt namn växte statens intresse av att stabilisera 
namnförhållandena. Detta ledde till utvecklandet av fasta namnregler11. Som motivering 
hänvisade man först och främst till samhällets intresse av att tillgodose namnstabilitet.
Som samhället ser ut idag är ändå medborgarna underkastade krav för att kunna verka
inom samhället. Det är åtskilliga tillfällen i dagliga livet som är förknippade med en 
persons identitet. En person måste räkna med att kunna identifiera sig under sitt riktiga 
namn. Det gör att dagens namnreglering har en stark offentligrättslig prägel12. 

2.4 Vem behandlar förnamnsärenden?

Ett förnamn ska anmälas till Skatteverket inom tre månader efter födseln. Den 
nuvarande namnlagen förutsätter i likhet med tidigare namnlagar att förnamn även kan 
ges vid dop inom svenska kyrkan, vid annan religiös verksamhet eller helt formlöst. Ges 
förnamnet vid dop ska en underrättelse om förnamnet skickas till Skatteverket. Har 
förnamn givits vid dop inom svenska kyrkan behövs ingen anmälan göras till 
Skatteverket. Det räcker med att anmälan görs till dopförrättaren eftersom denne har en 
skyldighet att skicka en underrättelse om namnet till Skatteverket13.  

När det gäller ändring av ett redan befintligt förnamn eller tillägg av ett förnamn måste 
det alltid ske genom anmälan hos antingen Skatteverket eller hos Patent och 
registreringsverket. Hos Skatteverket kan namnändring göras utan kostnad. Det kan 
vara att byta ut, stryka eller lägga till ett eller flera förnamn. En sådan ändring av sitt 
förnamn får endast göras vid ett tillfälle14.

I andra fall när man använt sig av möjligheten hos Skatteverket ska anmälan göras hos 
PRV. Där finns ytterligare möjligheter att utföra ändringar på sitt förnamn. Väljer man 
att utnyttja möjligheten hos PRV måste det finns särskilda skäl för att man ska få göra 
en ändring15.

                                                
11 Höglund, s.31-32
12 SOU 1960:5, s. 66
13 Höglund, s 43
14 Höglund, s 185
15 Höglund, s 191



6

3. Rekvisiten i 34 § 1st NL

I kapitel 3 presenteras först hur den rättsliga regleringen sett ut på förnamnsområdet och 
på vilket sätt den förändrats. Vidare visas de rekvisit som finns att tillgå när man ska 
bedöma om ett förnamn är olämpligt. Senare studeras förarbeten, praxis och doktrin för 
att försöka klarlägga vad som är tanken med respektive rekvisit.

3.1 Lagbestämmelser

3.1.1 1946 års folkbokföringsförordning om förnamns form

Enligt 17 § i 1946 års folkbokföringsförordning skulle pastorn vid registreringen av 
förnamn granska förnamnet ur en formell synpunkt. De rekvisit som fanns att följa var 
att namnet inte fick väcka anstöt eller åtlöje. Visade det sig att namnet inte väckte anstöt 
eller åtlöje fick namnet införas i kyrkoboken.16.

3.1.2 1963 års namnlag om förnamns form

När 1963 års namnlag antogs förändrades rekvisiten för förnamnets form. Enligt 26 § 
fick förnamn inte godkännas om de kunde väcka anstöt eller medföra obehag för 
bäraren eller eljest uppenbarligen inte var lämpligt som förnamn. 17.

3.1.3 1982 års namnlag om förnamns form

Den nuvarande utformningen av hur ett förnamn inte får vara beskaffat för att 
godkännas som förnamn har i det stora hela oförändrat överförts från den tidigare 1963 
års namnlag till den nuvarande 1982 års namnlag18. Det ända som förändrades var att 
man skrev paragrafen med ett mer anpassat språk19. Enligt 34 § 1st får förnamn inte 
godkännas om det kan väcka anstöt, antas leda till obehag för bäraren eller om det av 
någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.20.  

3.1.4 Rekvisiten för bedömning av om ett förnamn är olämpligt.

 Väcka anstöt.

 Antas leda till obehag.

 Av annan anledning uppenbarligen inte lämpligt som förnamn.

                                                
16 SOU 1960:5, s. 217
17 SOU 1979:25, s 197-198
18 Prop. 1981/82:156 s 71.
19 SOU 1979:25, s 31
20 NL (1982:670) 34§ 1st.
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3.2 Förarbetena

3.2.1 Specialmotivering till 34 § 1st i 1982 års namnlag

Specialmotiveringen börjar med att visa den nya lydelsen över hur förnamnets form inte 
får vara. ”Som förnamn får inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan antas 
leda till obehag för den som skall bära det eller namn som av någon annan anledning 
uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.”  

Det poängteras att innehållet i paragrafen har i stort sett oförändrad tagits från 26 § i 
1963 års namnlag. Förnamnet prövas av antingen Skatteverket eller PRV beroende på 
var anmälan inkommer. Respektive myndighet prövar utifrån kraven som finns i 
paragrafen om namnet kan godkännas.

Rekvisiten väcka anstöt, medföra obehag eller uppenbarligen inte lämpligt som 
förnamn förklaras inte närmare. Däremot menas att den praxis som har fastslagits av 
patent- och registreringsverket får i princip även i fortsättningen vara vägledande. Alltså
bör det vara tillåtet att som förnamn anmäla s.k. patronymikon eller metronymikon, 
d.v.s. namn av typen Axelsson, Nilsdotter, Ebbasdotter, Erikasson etc. vilka har bildats 
på faderns eller moderns förnamn med ändelsen –son -dotter.

En särskild fråga som omnämns är smeknamn och andra namn som en person kallas i 
stället för sitt egentliga förnamn. Är namnet tillfredställande ur språkliga och andra 
namnvårdande synpunkter bör det vara möjligt att få ett sådant förnamn godkänt21.

Slutligen skriver lagrådet att bestämmelserna om formkravet i 34 § 1st NL ska syfta till 
att motverka förnamn som inte tillfredsställer språkliga och andra namnvårdande 
synpunkter. Även när det gäller ändring av förnamnets stavning bör det i lagen ställas
villkor på en språklig form som är lämplig här i landet22.

3.2.2 Specialmotivering till 26§ i 1963 års namnlag

26 § i 1963 års namnlag motsvarar 34 § 1st i den nuvarande namnlagen. Vad som 
framgår av propositionen till den tidigare namnlagen från 1963, och som inte 
specificerats vidare i den senaste propositionen, är att det är viktigt att barn inte får 
kuriösa eller frånstötande förnamn och att förnamn som har efternamnstyp i princip inte 
bör godkännas 23. 

3.3 Praxis

Hur domstolarna har bedömt förnamnsärenden har sammanställts på ett bra sätt av 
institutet för språk och folkminnen (SOFI). I en skrivelse till justitiedepartementet har 
SOFI visat olika förnamnsärendens utfall och förklarat deras syn på den juridiska 
bedömningen. SOFI skriver att bedömningen på förnamnsområdet är uppenbart 
förvirrad. SOFI:s skrivelse visar på att domstolarna dels gör olika bedömningar 
beroende på vilken del av landet man bor. Även olika bedömningar inom samma 
domstol kan uppstå.   Detta medför att det är svårt att klarlägga hur den rätta

                                                
21 Prop. 1981/82:156, s 71
22 Prop. 1981/82:156, s 91
23 Prop. 1962/63:37, s 85
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bedömningen av förnamn egentligen ska se ut. Det är alltså svårt att få någon 
vägledning av den praxis som finns på förnamnsområdet. För att illustrera domstolarnas 
avgöranden hämtas följande exempel från den skrivelsen.

3.3.1.1 Främmande ortografi

Kammarrätten i Stockholm godkände Axl, AnnaCarin, St. John. Samma kammarrätt 
nekande förnamnen Grng och Zrng.

3.3.1.2 Förkortade namn

Förnamn som G:son, Lson eller T:son har fått avslag av kammarrätten i Stockholm. 
Däremot har Jison godkänts av samma kammarrätt i Stockholm. 2003 godkände 
regeringsrätten förnamnet C:son (se längre beskrivning nedan), något som förvånar 
språkexpertisen enligt SOFI.

3.3.1.3 Förnamn med smeknamnskaraktär

Förnamn som blivit godkända av olika kammarrätter över landet är Bebben, Blomman, 
Liljan, Mango, Proffe, Ummis. Däremot har inte Bajen och Myran godkänts.

3.3.1.4 Namn med prefix

Godkända namn av kammarrätten blev Beatriz del Carmen och de La Rose. Däremot
blev inte La Wida Maria och y Therese godkända.

3.3.1.5 Namn som är främmande för svensk namnstruktur

Förnamn som godtagits är Fiddeli, Jazz-Ture, Junior, Mig, Modesty, Månstråle, 
Platinah, Skylar, Solstråle, Summercloud, Te, Texas, Tiger, Twilight. 

Däremot har inte Ikea, Nico, Decibel, Filur, Main, Frame, Rackartuss, Kaninen, Knalle, 
Lakrits, Lingon, Mayday, Måne, October, Simon-Klippan, Sion, Snövit, Wit´stryder, 
Zkyler eller Åskvigg godkänts.

SOFI skriver att bedömningen utifrån ett språkligt perspektiv är väldigt oklara t.ex. Te 
och Platinah går bra som förnamn men inte Lakrits och Lingon. I fallet Lakrits skrev 
PRV att Lakrits betecknar något som är kemiskt och har viss effekt och brukar förtäras. 
Ord med sådan betydelse är inte lämpligt som förnamn. Enligt SOFI kan även den 
förklaringen i stort kunna användas på förnamnet Te. Ett annat märkligt utslag är att 
Skylar har godkänts men däremot har inte Zkyler godkänts.

3.3.1.6 Namn med efternamnskaraktär

De flesta namnen som får avslag för olämplighet beträffande förnamn är oftast på grund 
av att de har påfallande efternamnskaraktär och man hänvisar ofta till förarbetena till 
lagen.

Förnamn som blivit godkända är Guthrie, Hoffman, Jalkeus, Jolin, Krok, Rickman, 
Sinclair, Skjellerup, Stillhoff och Beck. SOFI anser att namnet Beck inte är ett förnamn 
och säger att för en namnforskare är detta obegripligt att namnet Beck inte ansågs vara 
av påtaglig efternamnstyp.
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Icke godkända förnamn var Alford, Amundsen, Björndal, Borregaard, Ernedotter, 
Hauberg, Hägerflyckt, Höije, Höst, Lekander, Murray, Schmidt, Silfverstråhle.

Slutligen skriver SOFI att bedömningen är i hög grad subjektiv och godtycklighet har i 
många fall fått råda. Rättsprocessen är förvirrande och SOFI vill att det i framtiden ska
göras en samlad bedömning med språk- och namnforskare inblandade i 
beslutsprocessen24.

3.3.2 Twilight RÅ 1987 ref. 9

Namnet Twilight anmäldes till pastorsämbetet i Vaxholm. Förnamnet skulle bäras av en 
liten flicka. Pastorsämbetet hänvisade till bestämmelserna i 34 § NL och avslog namnet.

Beslutet överklagades till Stockholms Domkapitel som gjorde bedömningen att namnet 
inte kunde väcka anstöt och heller inte anses leda till obehag. Men namnet anses 
språkligt (form och uttal) vara främmande för svenskt namnbruk och är uppenbarligen 
inte lämpligt som förnamn. 

Beslutet överklagades till kammarrätten som inte ändrade domkapitlets beslut. 

Beslutet överklagades till regeringsrätten som i likhet med domkapitlet och 
kammarrätten fann att namnet Twilight inte kan väcka anstöt eller obehag. Bara för att 
namnet kan orsaka osäkerhet vid uttal gör inte att namnet är olämpligt som förnamn. 
Regeringsrätten beslutar att namnet inte är uppenbart olämpligt som förnamn och 
hänvisar målet åter till pastorsämbetet för ny bedömning25. 

3.3.3 C:son RÅ 2003 ref:66

En intressant form på ett förnamn som har nekats vid flertalet tillfällen av Skatteverket, 
länsrätten och kammarrätten är J:son, G:son, L:son, T:son. Alla dessa kombinationer har 
fått avslag i de olika instanserna. År 2003 tog regeringsrätten upp namnet C:son till 
prövning. 

Det började när Skatteverket i Göteborg avslog anmälan om förnamnet C:son. 
Motiveringen var att namnet uppenbarligen inte var lämpligt som förnamn. 
Formuleringen ”uppenbart inte lämpligt som förnamn” syftar framförallt på namn som 
har påtaglig efternamnskaraktär. Man får ändå anmäla namn som är s.k. patronymikon 
eller metronymikon. Med dessa begrepp avses förnamn av typen Nilsdotter eller 
Brittasson. En förutsättning för att dessa förnamn ska godkännas som förnamn är att de 
inte uppfattas som det verkliga efternamnet. En förkortad typ av 
patronymikon/metronymikon  av typen L:son och T:son kan inte godtas som förnamn 
enligt Riksskatteverkets rekommendationer. Därför avslog Skatteverket anmälan om 
förnamnet C:son. Beslutet överklagades till länsrätten med invändningar om att 230 
personer i landet bar varianter som A:son, Ö:son och att det fanns ett trettiotal som är 
folkbokförda i Sverige som har C:son som namn. Bedömningen görs tydligen på olika 
sätt beroende på var man bor i landet.

                                                
24 Skrivelse,  SOFI, dnr 402-614/04
25 RÅ 1987 ref. 9



10

Länsrättens bedömning

Länsrätten tog upp fallet till prövning. De fann i likhet med Skatteverket att namnet inte 
kan godkännas som förnamn som också framgår från en dom av kammarrätten med mål 
nr 7333-1997. En förklaring till varför det finns personer i landet som heter C:son eller 
liknande, kan vara att dessa personer fått sitt namn före ändringen som gjordes i 
namnlagen 1963. Överklagandet avslogs.

Kammarrättens bedömning

Talan fullföljdes och fallet togs upp till prövning i Kammarrätten som instämde i 
Länsrättens bedömning och avslog överklagandet.

Paret överklagade till regeringsrätten och anförde att de bör tillåtas mycket stor valfrihet 
vid namngivningen. Namnet kan inte väcka anstöt eller obehag. Det kan inte förväxlas 
med ett efternamn eftersom det inte finns någon som heter C:son i efternamn. Det finns 
personer födda mellan 1963 och 2003 som fått C:son som förnamn. Prövningstillstånd 
meddelades

Riksskatteverket yrkade att överklagandet skulle avslås. De framförde att det fanns 
mycket fast kammarrättspraxis som innebar att sådana namn inte godtas. 
Riksskatteverket menar att C:son är till sin form uppenbart av efternamnkaraktär. Det 
kan inte vara ett patronymikon eftersom barnets far inte heter C i förnamn. 
Riksskatteverket menar att om namnet C:son godkänns som förnamn kan 
olämplighetskriteriet ”namn som av någon annan anledning uppenbarligen inte är 
lämpligt som förnamn” helt kommer att sakna tillämplighet.

Regeringsrättens bedömning

Regeringsrätten hänvisade till förarbetena till namnlagen när de definierar begreppet 
”uppenbart olämpligt som förnamn” Enligt förarbetena åsyftas då främst namn som är 
av påtaglig efternamnskaraktär. Men bestämmelsen hindrar inte att använda 
patronymikon som förnamn. Men enligt namnlagens regler kan patronymikon även 
användas som efternamn. Regeringsrätten gör bedömningen att C:son har påtagliga 
likheter med ett patronymikon. C:sons likhet med patronymikon får då anses ha karaktär 
av såväl för som efternamn och innebär att namnet inte kan anses uppenbart olämpligt 
som förnamn.

Namnet innehåller även skiljetecknet kolon vilket kan framstå som främmande eftersom 
förnamn vanligen inte innehåller andra tecken än bindestreck, accenter och liknande 
bokstavsmarkörer. Inte heller detta kan föranleda att namnet anses uppenbart olämpligt.

Regeringsrätten biföll överklagandet och skickar ärendet till Skatteverket för ny 
behandling26.

                                                
26 RÅ 2003 ref. 66
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3.3.4 Dykaredotter KR mål nr: 7140-06  

Ett par anmälde namnet Dykaredotter till sin dotter hos Skatteverket. Paret fick avslag 
på namnet Dykaredotter. Skatteverket angav att förnamn inte får godkännas om det 
uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn. Regeln om namn som uppenbart inte är 
lämpliga syftar framförallt till förnamn som har påtaglig efternamnskaraktär. 
Skatteverket anser att Dykaredotter har påtaglig efternamnkaraktär. Det är tillåtet att 
anmäla patronymikon eller metronymikon, det vill säga en hopsättning av faderns eller 
moderns förnamn plus ändelsen –son eller –dotter. Namnet Dykaredotter är inget av 
dessa. Paret överklagade beslutet till Länsrätten

Länsrättens bedömning

Länsrätten skriver att det är möjligt att anmäla patronymikon och metronymikon. Enligt 
Regeringsrättens dom, RÅ 2003 ref. 66, godkändes namnet C:son som förnamn. Enligt 
Regeringsrätten hade C:son påtagliga likheter med ett patronymikon. C:son ansågs 
däremot inte utgöra ett patronymikon utan angav endast att föräldrarna hade ett namn 
som började med bokstaven C. Regeringsrätten fann att namnet C:son inte kunde vara 
uppenbart olämpligt som förnamn. Länsrätten skriver vidare att de är möjligt att få ett 
smeknamn som förnamn om det tillfredställande ur språkliga och andra namnvårdande 
synpunkter. Enligt uppgifter från statistiska centralbyrån framgår det att ingen kvinna i 
landet bär namnet Dykaredotter som förnamn men och att det är högst fyra personer 
som bär namnet som efternamn. Länsrätten finner att namnet Dykaredotter har viss 
efternamnskaraktär men dock inte en påtaglig efternamnskaraktär och är inte heller av 
annan anledning uppenbart olämpligt som förnamn. Hinder att godkänna namnet finns 
inte. Skatteverket överklagade beslutet till kammarrätten.

Skatteverket anför i huvudsak samma argument som tidigare med tillägg av att namn 
som uppenbart inte är lämpliga som förnamn åsyftas även namn som är en yrkestitel. 
Det är däremot inte ovanligt att yrkestitlar förekommer i efternamn. Om Dykaredotter 
används finns det risk för att andra yrkestitlar anmäls som inte är patronymikon eller 
metronymikon. Paret anger att pappan aldrig kallas för något annat än ”Dykarn” därför 
bör namnet gå att likställa med ett patronymikon. 

Kammarrättens bedömning

Dykaredotter är inte ett patronymikon eftersom pappan inte heter ”Dykare”, men frågan 
är om namnet är uppenbart olämpligt som förnamn. Det har inte framkommit några 
omständigheter som gör att kammarrätten kan anta att namnet Dykaredotter kan väcka 
anstöt eller leda till obehag för bäraren eller av någon annan anledning vara uppenbart 
olämpligt som förnamn. Överklagandet från Skatteverket avslogs.  Namnet 
Dykaredotter blev således godkänt27.

3.4 Doktrin

Det finns två böcker som beskriver namnlagen och dess regler mer ingående. Båda 
författarna var med i namnlagsutredningen till den nya namnlagen som vi har idag. 
Böckerna i fråga är ”Namnlagen, Namnskick och Namnrätt med lagkommentarer” av 
Brit-Marie Ericsson och ”Namnlagen, En kommentar” av Olle Höglund. Båda 
författarna går in på vad som avses med formkravet i 34§ namnlagen, alltså vad som 

                                                
27 KR mål nr: 7140-06
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menas med att väcka anstöt, skapa obehag eller vad som är uppenbart olämpligt som 
förnamn.

Vad som kan väcka anstöt ska bedömas ur en allmän synvinkel. Förnamnet får inte vara 
av den beskaffenhet att den väcker den allmänna anständighetskänslan. Men det finns 
också förnamn som inte väcker anstöt men kan ändå vara till obehag för bäraren. Syftet 
med obehagsbegreppet är att hindra skapandet av namn som kan anses frånstötande eller 
av andra skäl anses olämpligt. Den syftar framförallt att skydda barn från att få 
tveksamma förnamn. Om en vuxen vill heta ett namn som han länge använt, men som 
kan falla in under obehagskriteriet talar den omständigheten att berörda inte anser sig 
haft obehag för att namnet och därmed kan namnet godkännas. Enligt propositionen ska 
den praxis som patent och registreringsverket framtagit även i fortsättningen vara 
vägledande. I denna praxis ställdes höga krav på förnamnets form utifrån språk och 
namnvårdande synpunkter. Men dessa krav har på senare år avsevärt uppmjukats28.

Förbudet mot att godkänna förnamn som av någon annan anledning uppenbarligen inte 
är lämpligt som förnamn syftar i huvudsak på namn som är av påtaglig 
efternamnkaraktär.  Ett undantag från denna regel om att efternamn inte kan godkännas 
som förnamn är patronymikon och metronymikon som innebär att faderns eller 
modernas förnamn med tillägg av ändelsen –son eller –dotter. Om det inte föreligger 
någon risk att patro eller metronymikon uppfattas som det verkliga efternamnet bör det 
godkännas som förnamn. Viktigt är att det fullständiga namnet ska användas ingen 
förkortning av typen A:son, G:son eller liknande. En sådan ordbildning är inte ett 
patronymikon och bör inte godkännas som förnamn. När det gäller namn för utländska 
medborgare kan det ibland uppstå problem med utländska förnamn som står i strid med 
svenska bestämmelser om förnamn. Ett fall som klargjorde hur sådana situationer ska 
behandlas var målet RÅ 1985 ref.2:8 där en dotter till en svensk moder och en tunisisk 
fader ville få ett namn som stod i strid mot svenska regler om förnamn. Men enligt 
internationellträttsliga principen får en person behålla sitt namn om det godkänts av det
tidigare hemlandets regler, namnet får då inte nekas av ett annat lands myndigheter. En 
annan fråga som diskuterats är smeknamn eller andra namn som en person kallats 
istället för sitt förnamn. Enligt propositionen bör det vara möjligt att få ett sådant 
förnamn godkänt om det är tillfredställande ur språk och andra namnvårdande 
synpunkter29.

  

                                                
28 Ericsson, s. 196-197
29 Höglund, s. 194
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4. Myndigheternas bedömning av förnamnsärenden

I kapitel 4 visas Skatteverkets och PRV: s tolkningar om vad som anses som olämpligt 
som förnamn.

4.1 Skatteverkets bedömningsprinciper avseende 34 § 1st NL:

När det gäller vilka hinder det finns för att godkänna ett förnamn anser Skatteverket att 
valet av ett förnamn anses vara en så personlig angelägenhet att den enskilde bör ges 
stor frihet i sitt val. Namnlagen beskriver därför bara hur ett förnamn inte får vara 
beskaffat. Varje anmält förnamn ska bedömas försig. Att en viss namnkombination inte 
är lämplig ska inte beaktas. Förnamnet ska också bedömas utan att ta hänsyn till vad 
personen heter i efternamn. När det gäller prövning av 34 § namnlagen om förnamn 
lämplighet måste utgångspunkten vara att förnamnet ska bedömas enligt en normal 
svensk publiks uppfattning. Att ett visst namn betyder något på ett annat språk som inte 
är allmänt känt i Sverige ska inte vägas in i bedömningen om ett namn ska godkännas 
eller inte enligt 34 § NL.

Begreppet anstöt ska bedömas ur en allmän synvinkel. Namnet får inte stöta 
anständighetskänslan.

Exempel: Könsord, Kalashnikov, Sickboy och Belsebub.

Uttrycket obehag är mer inriktat på bäraren själv. Detta ska bedömas utifrån personens 
egen synpunkt. Tillämpas framförallt när föräldrar vill ge sina barn konstiga eller 
frånstötande förnamn. En vuxen person får själv ta ansvar för detta när han anmäler 
förnamn.

Exempel: Rebell, Loppan, Pyzzling

Med namn som uppenbarligen inte är lämpliga som förnamn syftar man framförallt på 
namn av påtaglig efternamnskaraktär.  Men bedömningen av om ett namn har påtaglig 
efternamnkaraktär bör ske utifrån namnets karaktär i sig. Antalet bärare av namnet som 
för- respektive efternamn får inte tillmätas avgörande betydelse. Om ett namn bärs som 
efternamn och inte alls som förnamn får då normalt antas tyda på att namnet har 
påtaglig efternamnskaraktär. Något hinder får dock inte finnas om namn som hittills 
använts endast som efternamn börjar användas som förnamn om namnet anses lämpligt 
som förnamn. Å andra sidan kan ett namn ha påtaglig efternamnskaraktär även om 
namnet inte används som efternamn. Prövningen ska gälla om namnet kan anses ha 
efternamnskaraktär här i landet. Här följer olika alternativ som anses olämpliga som 
förnamn, här ingår även förnamn som anses i övrigt inte vara lämpliga som förnamn:

* Namn på –dotter och –son bör normalt vägras som förnamn på grund av sin 
efternamnskaraktär när namnet inte är ett patronymikon eller metronymikon 

Exempel: Vårdotter.
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* Substantiv som inte används som förnamn anses i allmänhet ha efternamnskaraktär.

Exempel: Kula, Svärd, Bom och Pil.

* Adjektiv som förekommer i namnsammanhang är normalt efternamn.

Exempel: Käck, Rask, Dristig, Villig och Glad.

* Namn på vardagliga saker, substantiv som inte är kända som förnamn.

Exempel: Hallon, Göken, Lakrits och Kyss.

* Inte heller ska enstaka bokstäver och siffror godkännas som förnamn

* Välkända varumärken eller företagsnamn ska inte godkännas som förnamn

Exempel: Ikea, Cloetta och Pepsi.

* Ord och begrepp som har en allmänt känd betydelse och som inte tidigare använts 
som namn ska inte godkännas som förnamn.

Exempel: Fyran och Någon.

* Typiska mans/kvinnonamn ska inte godkännas som förnamn av det motsatta könet

Exempel: Sven för kvinna och Vega för man.

*Allmänt kända yrkestitlar som inte är kända som förnamn ska heller inte godkännas.

Exempel: Doktor30.

                                                
30  Handbok om namn från Skatteverket.
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4.2 Patent och registreringsverket bedömningsprinciper avseende 34 §
1st NL

Vid situationer där en sökande vill ändra sitt förnamn och har utnyttjat sin
förnamnsändring enligt 31 § NL blir PRV således behörig myndighet för ärendet. PRV 
skriver att det i princip inte finns några begränsningar i rätten att ta ett förnamn. Vad 
som framgår av 34 § 1 st NL anger förhållanden där förnamn inte får godkännas. Namn 
som kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för bäraren eller att det av någon 
annan anledning uppenbarligen är olämpligt som förnamn.

Bedömningen om ett namn kan väcka anstöt ska bedömas ur allmänhetens synvinkel.

Bedömningen om ett namn kan antas leda till obehag för bäraren ska bedömas utifrån 
namnbärarens egen synvinkel. Vid tillkomsten av namnlagen ansågs det särskilt viktigt 
att förhindra att barn belastades med kuriösa eller frånstötande förnamn.  

Förnamn som är uppenbart olämpliga är framförallt namn som är av efternamnskaraktär 
samt förnamn som bärs av det motsatta könet31.

Först kontrolleras hur namnet huvudsakligen bärs i landet, har det förnamnskaraktär 
eller efternamnskaraktär. Uppgifterna hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister. 
Är namnärendet svårt hämtas även experthjälp från Skatteverkets rättsliga specialister. 
PRV avslår sällan förnamnsärenden på grund av den oklara lagtext som finns i form av 
34 § NL32.

                                                
31 Skrivelse, PRV:s intranät.
32 Samtal med rättslig specialist på personnamnsområdet hos PRV.
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5. Analys/Diskussion

Vilka namn nämnda i kaptel 1 godkändes? Namnen Twilight, Ampo, Beck, de La Rose, 
Jazz-Ture, Giesbrecht, C:son, Okej, Månstråle, Bajramsa, Tilemann och Summercloud 
blev godkända som förnamn.

Nekade förnamn blev Bajen, Måne, Decibel, Carling, Pipeline-Vintervila och Greko.

Det är rätt intressant att till exempel namnet Måne inte godkändes medan Månstråle är 
godkänt som förnamn. Namnet Ampo är godkänt för en kvinna men namnet Greko får 
man inte heta som man. Utifrån vad som framgår av regleringen i 34 § 1 st NL är detta 
ganska underligt hur sådana skillnader i bedömningen kan uppstå. I inledningen skrev 
jag en fråga om vilka kriterier som finns för att avslå ett förnamnsärende. Vad som 
framkommit under arbetets gång är tre huvudkriterier som har uppgift att ge vägledning
vid bedömningen av förnamn. Dessa tre kriterier framgår klart och tydligt i 
lagbestämmelsen men har förtydligats av framförallt förarbetet och doktrin men det 
finns fortfarande stora frågetecken kring vilket syfte begreppen anstöt, obehag och 
uppenbart olämpligt egentligen har inte minst när man jämför domstolarnas olika 
avgöranden.

Nummer ett är att förnamnet inte får väcka anstöt. Begreppet anstöt skall bedömas ur 
allmänhetens synvinkel, namnet får inte väcka den allmänna anständighetskänslan. Vad 
egentligen detta innefattar är svårt att få fram. Det finns ingenting skrivet som ger någon 
vägledning. Det verkar som att det är bara upp till varje individ som handlägger
förnamnsärenden att göra bedömningen om förnamnet väcker anstöt eller inte.

Nummer två är att namnet inte får leda till obehag för bäraren. Syftet med denna regel 
är först och främst till för att barn inte ska få konstiga eller frånstötande förnamn. Ett
intressant domstolsavgörande finns på obehagsbegreppet. En vuxen man ville heta Skrot 
som förnamn men domstolen tyckte att namnet hade negativ karaktär och det kunde 
leda till obehag för mannen. En vuxen man borde väl kunna avgöra om namnet väcker 
obehag för honom själv. Regleringen syftar trots allt först och främst till barn. Vad är 
egentligen obehag? Skatteverket som handlägger störst del av alla förnamnsärendena, 
ger ett par exempel på namn som kan leda till obehag, namn som Rebell, Loppan och 
Pyzzling anser Skatteverket att en person inte bör heta för det kan leda till obehag. Ett
annat domstolsavgörande från 2004 där en länsrätt godkände namnet Vilse på en pojke 
med hänvisning till att namnet inte kunde väcka anstöt. Det är ganska klart att namnet 
inte väcker anstöt men namnet borde istället falla in under obehagsbegreppet. Eftersom 
det rör ett barn så borde bedömningen vara hårdare och enligt mig har namnet Vilse lika
negativ karaktär som Skrot och borde inte godkännas som förnamn. Obehagsbegreppet 
har samma svåra bedömning vad som egentligen menas med obehag.

Nummer tre är om namnet är uppenbart olämpligt som förnamn. Denna regel syftar 
framförallt att förhindra förnamn som har en påtaglig efternamnskaraktär.  Den här 
regeln har skapat flest frågetecken när domstolarna beslutat vilket namn är uppenbart
olämpligt. Skillnaden mellan vad som är efternamnskaraktär och påtaglig 
efternamnskaraktär är svår att klarlägga. Klart är, att patronymikon och metronymikon 
är godkända som förnamn. Vad som framgår av regleringen när man läser förarbetet och 
doktrinen är att namn som slutar på ändelsen –son eller -dotter och inte är 
patro/matronymikon ska anses ha påtaglig efternamnskaraktär.  De avgöranden som 
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finns kan framstå som lite underliga. Till exempel namnen Beck och Jalkeus är för mig 
utan tvekan efternamn. Men uppenbarligen är de inte av påtaglig efternamnskaraktär.
SOFI skriver att för en namnforskare är det obegripligt varför namnet Beck godkänts 
som förnamn.

Jag menar att de avgöranden som finns på förnamn till dagens datum är av olika 
kvalitet. Många avgöranden är genomtänkta och visat ett försök att upprätthålla poängen 
med att ha en namnlag. Men tyvärr finns det en mängd avgöranden som raserat allt som 
en gång var tanken med 34 § NL. Tidigare i arbetet har jag sammanfattat tre olika 
domstolsavgöranden som jag tycker är viktiga avgöranden. Två av dessa är avgöranden 
från regeringsrätten som man kan säga ”öppnade dörrar” på förnamnsområdet.

Dörr nummer ett var avgörandet från 1987 om förnamnet Twilight. Här kom ett namn 
som var ”främmande för svenskt namnskick” men namnet godkändes av 
regeringsrätten. Efter detta avgörande kom fler och fler namn som Summercloud, 
Angel-Eye, Buffalo, Heavy-Metal, Sixdays. Lagrådet skrev i förarbetet till lagregeln att 
bestämmelserna om formkravet i 34 § 1st NL ska syfta till att motverka förnamn som 
inte tillfredsställer språkliga och andra namnvårdande synpunkter. Efter avgörandet om 
Twilight som ansågs helt främmande för svenskt namnskick, gör nog att det blir svårt i 
framtiden neka ett namn på grund av att det inte passar svensk namnstruktur.

Dörr nummer två var avgörandet från 2003 på namnet C:son. Riksskatteverket skrev att 
om Regeringsrätten skulle godkänna namnet C:son som förnamn skulle begreppet 
”uppenbart olämpligt som förnamn” sakna tillämplighet. Regeringsrätten brydde sig 
inte om denna tydliga varning. Även justitierådet Olle Höglund som var den sakkunnige 
i kommittén som framtog underlaget till 1982 års namnlag skrev tydligt i sin utgivna 
bok att när det är tal om patronymikon eller metronymikon ska fullständiga namnet 
utskrivas inte förkortningar som A:son eller G:son. Som angetts ovan godkände 
Regeringsrätten namnet på grund av likheten med ett patronymikon för att ena 
förälderns namn började på bokstaven C. Följdverkningen blev att namn som 
Erikardsdotter (blandning av mammans och pappans förnamn) och Dykaredotter
(pappan kallades ”dykarn”) godkändes som förnamn trots att de inte är patronymikon 
eller metronymikon. Efter C:son avgörandet kommer gränsen mellan vad som är 
efternamnskaraktär och påtaglig efternamnskaraktär vara mycket svår att avgöra. Den 
här dörren skulle aldrig ha öppnats. 

Det kan tyckas att PRV:s bedömningsprinciper är kortfattade i jämförelse med 
Skatteverkets. Men jag måste ändå säga att PRV:s sätt att bedöma namn är egentligen 
det ända rimliga eller möjliga sätt att begränsa namn idag. Efter att ha granskat ett flertal 
domar kan jag dra slutsatsen att vad som en gång var tänkt med formkravet,  återstår 
inte mycket som man kan avslå. Begreppen ”anstöt” och ”obehag” är till sin natur 
omöjliga att definiera. Namn som är ”uppenbart olämpliga” har regeringsrätten våldfört 
sig på bestämmelsen och lämnat den i stort sett obrukbar. Det ända som är möjligt att 
förutse är förnamn som bärs av det motsatta könet. Ansökningar som föreslår till 
exempel Malin för en man eller Simon för kvinna kommer med all säkerhet att avslås.
Det för mig in på den andra frågeställningen. Kan namnlagen tillämpas enhetligt och 
rättssäkert när det gäller bedömningen av förnamn? Denna fråga besvaras bra av Eva 
Brylla forskningschef på institutet för språk och folkminnen. Hon uttrycker sig på 
följande sätt i en skrivelse till justitiedepartementet. ”Bedömningen av förnamn idag är i 
hög grad subjektiv och godtycklighet får i de flesta fall råda”.
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Det tycks inte finnas någon enhetlighet i bedömningen hos berörda instanser. Det är upp 
till var och en på respektive instans att göra bedömningen vad som är lämpligt som 
förnamn. Huruvida lika fall behandlas lika är tveksamt eftersom de flesta människor 
tänker olika. Om lagregeln och övriga hjälpmedel som finns att tillgå inte ger någon 
vägledning på grund av domstolarna bedömt på ett sånt sätt att lagregelns syfte i många 
fall inte går att tillämpa, blir det olika bedömningar som i sin tur innebär en försvagad 
rättssäkerhet.  
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