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Det fanns en gång en kejsare som hade en idé om att alla 

städer som han grundade borde heta Alexandria. Det blev 

minst dussinet fullt.  

I Norden tänkte vi på ett annat sätt…  



300 år senare… 

Utgick ett påbud från Kejsar Augustus om att hela 
världen skulle skattskrivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidigt började Sverige befolkas av söderifrån 
invandrande germanstammar. Dessa människor kom att 
bilda grunden för vårt svenska ortnamnsskick. 



1524… 

vill Gustav Vasa ha ordning och reda både 

på skatter och ortnamn. 

 

Jordeboken färdigställs på 1540-talet och 

den använder vi fortfarande när vi löser 

ortnamnsärenden.  



1628 pekar Axel Oxenstierna med 
hela handen på kung Gustav II 
Adolf… 

- Du måste inrätta ett kungligt verk som kartlägger 
Sverige och har ordning på jordägandet. 

 

Lantmäteriet grundades och där är vi ännu kvar.  





Introduktion 

Ortnamn och ortnamnsforskning 

Namntolkning 

Namntyper 

Ortnamnssamlingar och litteratur 
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Ortnamn och ortnamnsforskning 



 
 
 

Vad är ett ortnamn? 
 

 - en under en viss tid och i en 
viss krets av människor entydig 

benämning på en viss 
geografisk lokalitet 



I en namnbrukarkrets är 
ortnamnen unika – Stora 
stenen används som ortnamn 
på samma sätt som 
Stockholm  
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Kulturnamn   Naturnamn 
 

Bebyggelsenamn                Tjörn, Måseskär 

Närke, Hallands län  Vättern, Paskalamm 

Strömsund/Straemie  Ljusnan, Mörtbäcken  

Gåvastbo   Fräkenkärret, Trollstenen   

Storgården, Kajsas stuga 

  

Ägonamn 

Lillåkern, Storängen 

 

Anläggningsnamn 

Islandsbron, Rödgrinden 

Ortnamn 
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Vad är ortnamn? 

 
Ortnamn är ett gemensamt ord för alla namn på 

geografiska objekt och områden, små som stora, 

gamla som unga. Ortnamn är namn på 

världsdelar, länder, städer, byar, gårdar och torp, 

på gator, broar, parker och torg, på hagar, åkrar 

och ängar, på sjöar, åar, berg, dalar, stigar, 

grindar, diken, stenar och mycket annat. Vid 

behov kan man precisera och tala om 

gatunamn, sjönamn, bebyggelsenamn, 

sockennamn, gårdsnamn, ängsnamn osv. som 

olika slags ortnamn. Europa, Sverige och 

Stockholm är alltså ortnamn precis som 

Kungsgatan, Brunnsparken, Stortorget, 

Råggärdet, Åreskutan och Kyrkstenen.  
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Hur uppkommer ortnamn? 

 
De allra flesta namn på landsbygden – 

särskilt de äldre – är naturligt framvuxna ur 

människors behov av att kunna tala om en 

plats på ett enkelt och effektivt sätt: vem 

ägde platsen, hur såg den ut, vad hade 

hänt där? etc. Man kan kalla sådana namn 

för spontana namn.  
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Hur gamla är ortnamnen? 

 
Spontana ortnamn har skapats sedan 

urminnes tider. Många går tillbaka till 

järnåldern och en del skapades säkert 

ännu tidigare. Generellt brukar man säga 

att namn på stora naturlokaler är mycket 

gamla och ofta hör till de allra äldsta 

namnen i en bygd: sjönamn som Vättern 

"vattnet" och Vänern "den hoppingivande", 

önamn som Hisingen "den kluvna (ön)", 

ånamn som Nissan "den glänsande" är 

exempel på sådana riktigt gamla 

naturnamn. 
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Namntolkning  

•Äldre belägg, dialektuttal 

•Språklig analys 

•Kända namngivningsprinciper 

•Saklig tolkning 

  - terräng 

  - djur- och växtliv 

  - personnamnstyper 
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a) Äldre skrivformer: 

 

Ta reda på hur namnet skrevs i äldre tid. Ju 

närmare namnets tillkomsttid man kommer, 

desto mer ursprungligt och opåverkat är 

namnet. Därmed är det också i regel 

lättare att tolka. Äldre skrivformer finns i 

medeltida brev, i jordeböcker och 

skattelängder och på äldre kartor. Många 

namn har ändrat sig mycket sedan de 

skrevs ned första gången. 

Namntolkning 
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b) Identifikation:  

 

Vad syftar beläggen på? Finns det flera 

platser med samma namn? Hör alla 

skriftliga belägg ihop med den platsen och 

inte med en annan plats med ett 

likalydande namn. Många namn 

återkommer i socken efter socken eller på 

gård efter gård.  
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c) Uttalet: 

 

Ta reda på uttalet och se om det ger några 

ledtrådar. Uttalet kan ge stöd åt en tolkning 

eller kanske motsäga den. 

 

Uggelviken 

 

”Ulvitja”, ”Ulvika” uppt. uttal 1930 

j Wlfue wiken 1452 
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Bebyggelsenamnen  
delar man ofta in i typer med hjälp av 

efterleden, dvs. hur de slutar:  

namn på -sta(d), på -lösa,  

på -måla, på -tuna osv. 

Varje namntyp har eller har haft en produktiv 

period, alltså en tidsperiod när man kunnat 

bilda nya namn med hjälp av just den 

efterleden.  
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Till de äldsta namntyperna hör namn som 

ursprungligen slutade på 

 

 -hem     "hemvist, boplats" (Fåglum, Markim,       

  Björnome) 

-vin         "betesmark" (Gäsene, Kälvene, Nöre) 

-löv/-lev  "arvegods" (Burlöv, Eslöv, Vinslöv).  

 

 

De kan ha skapats redan vid vår tideräknings början. 

I dag är många av de här äldsta namnen så 

förändrade att vi har svårt att se vilken typ de tillhör.  



22 

Lite yngre är t.ex. namn med efterleden 

 

 –sta(d) "ställe, plats" (Gällstad, Knivsta, 

Märsta) och många namn på -by "boplats, 

by, gård" (Forsby, Marby, Sundby)  

 

Ännu yngre är t.ex. bebyggelsenamn på 

ursprungligt 

 

-boda "bodar" (Eringsboda, Falsterbo, 

Pålsboda), 

 -hult "skog"  (Fagerhult, Älmhult)  och -torp 

"utflyttad gård, nybygge" senare 

"dagsverkstorp" (Anderstorp, Mickelstorp, 

Snickartorp). 
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-inge 

 

Namnen på ‐inge och ‐unge finns i södra 

Sverige upp till Mälardalen. I motsats till 

övriga är de inte sammansatta utan 

avledda. Med detta menas att den senare 

leden (‐inge eller ‐unge) inte är ett 

självständigt ord utan ett s.k. suffix. 
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Till grund för ‐inge‐namnen ligger vanligen 

inbyggarbeteckningar. I ‐inge‐namnen är 

dessa bildade med ett ‐ing‐suffix.  

Jfr skåningar, ölänningar m.fl.  
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Till inbyggarbeteckningarna på ‐ing har 

sedan bildats ett ortnamn med hjälp av 

ytterligare en ändelse, som betecknar 

platsen där invånarna bor: Värpinge, 

”platsen för dem som bor vid varpet (= 

krökningen)” 
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En del ortnamn finns redan på våra 

runstenar. Aspastenen i Södermanland är 

rest efter Anund och Ragnvald som var 

mäktiga a Rauningi 'i Röninge' som 

sannolikt hör ihop med de nuvarande 

namnen i trakten, Rönö härad och Runtuna 

socken. 
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1934 ”Hönn-skäle” ä., ”Höns-järde” y. 

1666 Hönsgiärde 

1631 Heenssgiärde 

1623 Hennsgiäle 

1600 Hennskiela 

1589 Henskäla 

1579 Hönes gäll, Hönse kiäll 

1556 Heenskiäla 

1425 hedhinskiel 

1333 hidhinskelf 

Mansnamnet Hidhin (till hed), *skialf/skiaelf 

’hylla, platå’ (jfr eng. shelf ’hylla’) 

Hönsgärde 
(Husby-Ärlinghundra sn, Uppland) 
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(Danmarks sn, Uppland) (Västerhaninge sn, Söderm.) 

1358 j vidhusum               1331 Jn vidhusum 

1440 j vidhøssa  1437  widhusa 

1455 j vidhusum 

1541 Vedesse  1552 Widusa 

1555 Widessø  1557 Widesio 

1561 Vedhyxe  1578 Widesio 

1581 Vedyxa  1590 Wedessöö 

 Vedyxa  1622 Wydessa 

   1686 Vidza 

   1725 Widesta el. Witzåå 

    Vitså 

*Vidhusa ’skogsbyn’  

 (vidher ’skog’ + hus) 
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Uppteckningar  

 
betyder att namnen har samlats in muntligt 

på ort och ställe. En upptecknare har varit 

på plats och noterat att namnet finns, vad 

det syftar på, hur det uttalas och vilka 

eventuella historier som finns kring 

namnet.  



Nya tidens insamlare av ortnamn! 







 





Nya namn i Gävle 

Andersbergs IP 
Badtrappan  
Baggarevarvet  
Blå Grottan  
Bomhusrakan  
Dalapalatset  
Fjärran höjder  
Fnasket i plasket  
Gamla Onoff  
Gammelbron   
Gavlerinken  
GDG-macken   
Gevaliapalatset  
Glädjekällan  
Gropen  
Hedvigs trädgård  
Hotell Hamilton  
Hucken  
Kappsäcken  
Kapsylparken  
Libanesen  
Luftvärnsbacken 
Läkerol 
Mackmyra whiskyby  
Metria  
Minigolfen 
Oxen  
Parken  
Ramboll  
Rosa damen 
Seglet  
Seminarieparken 

Skammens bro  
Skatebanan  
SOS-kiosken  
Strömbadet  
Sätra centrum  
Tant Grön  
Trappan  
Tropicanaskylten  
Åkermans kulle  
Änglarna  
Soltrappan  
Bocken  
Domstolarna  
Gamla Hemköp  
Gasklockorna  
Gevalia  
Grafittilådan  
Hilton  
Järvstaängarnas koloni  
Kyrkängen  
Lutherparken  
Maxim  
Näcken  
Pölshöjden  
Rustabacken  
Signalberget  
SOGETI  
Svängbron  
Torpet  
Vattentornet 



Glädjekällan 
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NAMNTYPER 

 

Är det rimligt med ett namn av denna typ 

just här? Strider den språkliga tolkningen 

mot traktens namnskick i stort? Finns 

efterleden i andra namn i trakten? Olika 

bygder, landskap och landsdelar har sin 

"ortnamnsprofil”. 
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● I Kulturlandskapet  

 

● Olika åldrar på bebyggelseskiktet 

 

● Gamla namn på bebyggelsen 

  -sta(d), vikingatiden 

  -sätter, äng utanför boplatsen 

   (utmarksäng) 

 

●  Torsberga, hednisk kulturplats 

 

● Kalvbacken, Andersberg, 

   Rosendal  är typiska  

   sekelskiftesnamn  

   (1800-1900-talet) 

Ortnamn … 
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UTOMSPRÅKLIGA FÖRHÅLLANDEN 

 

Är tolkningen rimlig i sak? Om ett namn 

antas ha med t.ex. 'skåra, inskärning, ravin' 

att göra (som Skursundet och Skårby; 

jämför ordet skära, eller Tälja, Talja, Tolg; 

jämför ordet tälja) så bör man kunna hitta 

något på platsen som ger stöd åt detta. En 

språklig tolkning som inte överensstämmer 

med verkligheten måste antingen kunna 

förklaras och motiveras eller också 

omprövas.  
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Voxnan – ’den som lätt svämmar över’ 
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Ronneby (*Rotn ’den rytande ån’) 
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Skolmaterial om ortnamn  

och personnamn (på www.sprakochfolkminnen.se) 
                                                                                                        

För lärare och elever på högstadiet och gymnasiet  

Ger en möjlighet att skaffa sig inledande kunskap om ort- och personnamn  

 

 

Lästips som guidar lärare och elever vidare 

Diskussionsfrågor som kan hjälpa eleverna att själva börja uppteckna namn 

 



48 

Lästips 

 

• Pamp, Bengt, Ortnamnen i Sverige.  

 

• Ståhl, Harry, Ortnamn och ortnamnsforskning.  

 

• Strid, Jan Paul, Kulturlandskapets språkliga 

dimension. Ortnamnen.  

 

• Nyström, Staffan, Smånamn och andra 

ortnamn.  

 



Läs och bli 
inspirerad! 











Ortnamn i samhället 

Lagstiftning 

Roller och ansvar 

Statlig och kommunal verksamhet 



”Kärt barn har många namn” 

Ortsnamn Bynamn Stadsdelsnamn 
   Statistiska tätortsnamn 

 Platsnamn  Gårdsnamn 

  Bebyggelsenamn 

Populärnamn  Geografiska namn  
 

      ORTNAMN 
 
    Alternativnamn 

Gatunamn  Vägnamn Traktnamn 
 Huvudnamn topografi 

Kvartersnamn   Adressnamn 

    



 
 
 

Vad är ett ortnamn? 
 

 - en under en viss tid och i en 
viss krets av människor entydig 

benämning på en viss 
geografisk lokalitet 



 



 



 





 Ortnamn - Det immateriella kulturlandskapet 



Lantmäteriet som Ortnamnsmyndighet 

5 §, 7 p  

Lantmäteriet ska verka för ett 
ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick 
samt besluta om ortnamn i den 
utsträckning inte någon annan myndighet 
har befogenhet att göra det.  
  

 

 

 

 

 

Samråder främst med Institutet för språk och 
folkminnen (SOFI), Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) samt Ortnamnsrådet 

Förordning 
med 
instruktion 
för det 
statliga 
lantmäteriet 
2009:946 ● Samordna den statliga ortnamnsverksamheten 

● Ge råd och rekommendationer inom 

ortnamnsområdet 



Förordningen (2000:308) om fastighetsregister styr 
beslutanderätten om traktnamn och särskilt namn. 
Ortnamnsektionen vid Lantmäteriet beslutar om namnen. 



Kulturmiljölagen 

– hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 

– ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar 
för annat, 

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

– namn på svenska, samiska finska och meänkieli så långt 
möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och 
övrig utmärkning i flerspråkiga områden.  

 § 4 med föreskrifter om att 

tillämpa god ortnamnssed: 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och 
kommunal verksamhet användas i sin godkända form. 

Vid statlig och kommunal verksamhet ska god 
ortnamnssed iakttas. Detta innebär att  





Uppdraget 
 
Vi ska sköta vårt uppdrag som ortnamnsmyndighet i Sverige  
Vi ska samordna all statlig ortnamnsverksamhet 
Grunden för detta är ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. 

Uppgifter 
• Fastställa ortnamn i fastighetsregistret och för våra kartor 

• Förvalta och utveckla Ortnamnsregistret 

• Vara remissinstans vid namnbeslut  

• Ge råd och stöd till myndigheter och privatpersoner, samt genomföra 
utbildning till de som arbetar med ortnamn 

• Delta aktivt inom namnforskningen i Sverige och utomlands 

  - vi ingår i FN:s expertgrupp för standardisering av ortnamn 

• Upplysa Ortnamnsrådet så de vet vad som sker med ortnamn  

• Ha en bra hemsida och ge möjlighet för alla att söka de svenska 
ortnamnen via webbtjänsten ”Kartsök och ortnamn” 

• Publicera skriftserien Ortnamn och namnvård 

 



Kartsök och ortnamn 



 

1. Ortnamn, fastighetsbildning och 
fastighetsregistrering 

2. Att uppteckna ortnamn 

3. Samiska ortnamn 

4. Fastighetsbeteckningsreformen 

5. Ortnamnen i fastighetsregistret 

6. God ortnamnssed 

7. Standardisering av geografiska 
namn (FN) 

8. Toponymic Guidelines 

Skriftserien Ortnamn och namnvård 

 



Ortnamnsrådet 
18 § 

Inom Lantmäteriet finns 
Ortnamnsrådet som ger råd i 
frågor om ortnamn med 
företrädare för ortnamnsvårdande 
och namngivande intressenter 

Förordning 
med 
instruktion 
för det statliga 
lantmäteriet 
2009:946 

•Lantmäteriet (ordförande) 
•Riksantikvarieämbetet 
•Institutet för språk och folkminnen 
•Universiteten 
•Trafikverket 
•Sveriges Kommuner och Landsting 
•Sametinget 
 



 
 
Namnvårdsgruppen 
 
 
  
 
 
 
 
            Utrikes namnbok 

 
 
         Ladda ner: http://www.regeringen.se/sb/d/5357/a/41146  



Ortnamn på Lantmäteriets allmänna kartor…. 

…..är granskade och 

godkända och ska 

användas i andra 

sammanhang t.ex. 

vägskyltar  och underlag 

för kommunens 

adressättning.   
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Ortnamn på samiska, finska och meänkieli 

•Samiska, finska och ortnamn på 
meänkieli skall redovisas på 
Lantmäteriets allmänna kartor med 
godkänd ortografi (stavning) inom 
respektive språkområde. 

 

•Dubbelredovisning av namn innebär att 
det samiska, finska eller meänkieliska 
namnet alltid skrivs under det svenska 
namnet. 



Tvåspråkigt blir ibland trespråkigt… 



Fältkontroller av ortnamn på 
Gotland. 

         



• Ortnamnen effektiviserar 
kommunikation! 

 

• Önskemål från ”Blåljus-
myndigheterna” om en 
förtätning av namn-
redovisning på allmänna 
kartor och databaser, 
framförallt i urban miljö. 

 

• Teknikutveckling resulterar i 
nya krav på Lantmäteriets 
ortnamnsredovisning. 

 

• Vilken insamlingsmetod 
passar bäst? – traditionell 
fältinsamling eller Crowd 
sourcing? 
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Vi finns på tre orter i Sverige: 

Göteborg, Stockholm och  

Uppsala 

 

Institutet har ca 80 anställda 

En rikstäckande myndighet med 

huvudsäte i Uppsala  
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Uppdrag 

Att bedriva språkvård och på vetenskaplig 

grund öka, levandegöra och sprida 

kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, 

namn och immateriella kulturarv i Sverige 

 

Att bedriva forskning inom vårt 

verksamhetsområde och verka för ökad 

kunskap i samverkan med andra, 

exempelvis universitet och högskolor 
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• Världsunika dialektsamlingar 

 

• Sveriges största 

folkminnessamlingar 

 

• Världens största 

ortnamnssamlingar 



Uppteckningskort 
– Institutet för språk och 

folkminnen 
 

www.sofi.se 



Sockenpärmar - 
uppteckningar 
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• Rådgivning, föreläsningar och visningar 

 

• Sveriges ortnamn 

• Skånes ortnamn 

• Ortnamnen i Göteborg och Bohus län 

• Övre Norrlands ortnamn 

 

• Ortnamnskronologi och den nya 

bebyggelsearkeologin 

 

• Sveriges medeltida personnamn 

• Från Nora-Anna till Foppa 

• Namnfraser i äldre tid 

 

• Årets namn 

Namnverksamhet 
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I Institutets uppgifter ingår 

myndighetsfunktionen att yttra sig i 

namnvårdsärenden som rör ortnamn och 

personnamn. Det innebär bland annat att vi 

granskar förslag till namn på allmänna 

kartor och ger råd till olika myndigheter i 

frågor om personnamn, både förnamn och 

efternamn.  

 

Institutet är också representerat i den s.k. 

Namnlängdskommittén, som arbetar med 

almanackans namnlängd.  

Namnvård 



Vem beslutar? 







Andra beslutsfattare 

•Regeringen fastställer namn på län 
och kommuner 

•Kommunen fastställer t.ex. namn på 
kvarter, stadsdelar, gator, skolor, 
belägenhetsadresser 

•Trafikverket beslutar om vägvisning 

•Transportstyrelsen fastställer 
namn på flygplatser 

•Sjöfartsverket fastställer namn på 
fyrar 

 

http://www.trafikverket.se/
http://www.transportstyrelsen.se/sv


Statligt ansvar 



Kommunalt ansvar 
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Statistik 

• 2 437 socknar i fastighetsregistret 

• 2 517 församlingar den 31 december 1999 – idag finns det 1 364   

• 2 523 distrikt i folkbokföringssammanhang den 1 januari 2016 
 



Den 1 januari 
2016 ska socken 
redovisas i 
fastighetsregistret 
och registerkartan 
och tillhörande 
produkter 



Samverkan 
i namnvård 
och 
namngivning 



”Vi hanterar inte ortnamn” 
 

Globen - Ericsson Globe 

 

Adress: 

Globen - Ericsson Globe 

Globentorget 2 

12177 Johanneshov  



Namngivning och namnvård 

  



God ortnamnssed 
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Ortnamnsvård – ”god ortnamnssed”  

Ortnamnskommittén (OK) 1902 
(> Ortnamnskommissionen 1930) 
 

 
 
Institutet för språk och folkminnen 2006  
<Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI, 
1993) 
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Tidigt samarbete med 

Rikets allmänna kartverk (RAK) 
 
och senare även med 

Lantmäteristyrelsen (LMS) 
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”…ortnamnen böra skrifvas efter det språks 
lagar, som talas af traktens egentliga 
befolkning.” 
 
(K.B. Wiklund 1905 om namngivningen i 
Norrbotten)  

http://www.google.se/url?url=http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Bernhard_Wiklund&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9h89VKOnDIGNywOt14H4Ag&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNFWl46rvLsbFdm5zoqOJZmj5ycrvA


1906  ”Fridtjuv Bergs 

rättstavningsukas”… 

En stavningsreform för det 
svenska språket som vi 
fortfarande är bundna till och 
som gäller när vi beslutar om 
ortnamn i fastighetsregistret  
och på de allmänna kartorna. 

 

Hvetlanda blev Vetlanda 

Öfverby blev Överby 

Wedevåg blev Vedevåg 

Qvarnböle blev Kvarnböle 

 

Moo, Nääs Wij, Öhn miste 
sina dekorativa 
utsmyckningar 
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  Föreskrifter som ledde till en bestående 
norm (SFS 1927:380):  

 

 Ortnamnens stavning skulle följa grunderna i 
Svenska Akademiens ordlista.  

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://traditionochfason.files.wordpress.com/2009/11/1510863.jpg&imgrefurl=http://traditionochfason.wordpress.com/2009/11/30/mera-akademirora/&usg=__REqvgGHJPtUOm-unaTWumpTFVxM=&h=295&w=302&sz=26&hl=sv&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=1RS0gdK9TGf-TM:&tbnh=113&tbnw=116&prev=/images?q=%22svenska+akademin%22&um=1&hl=sv&sa=G&tbs=isch:1
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Därmed bort med 

gammalstavning så att t. ex.  

    Qvarnböle blev Kvarnböle,  

    Wedevåg blev Vedevåg,  

  Öfverby blev Överby 

 

och bort med ”dekorativ” stavning med extra 

bokstäver:  

  Moo, Nääs, Vij, Öhn  
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De principer som kunde härledas ur SAOL 
stred 

ibland mot varandra.  

 

Fyra huvudprinciper, avseende… 
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• ljudlikhet (stavning i nära anslutning till 
uttal), 

  

• samhörighet (SAOL:s stavning gäller om ett 
visst ortnamnselement finns i ordlistan), 

  

• etymologi (namntolkningen får avgöra 
stavningen av ett i dag ogenomskinligt 
namn) samt  

  

• hävd (en etablerad stavning ändras inte, 
även om den språkligt sett är felaktig) 
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OK:s bedömningar kan sammanfattas på 
följande sätt: 
  

• Ortnamnens stavning följer svenskans 
allmänna stavningsregler 

• Om en urspårad namnform har mycket 
gammal hävd, har ingen ändring gjorts  

• Riksspråkets ändelser har i allmänhet införts 
i namnformerna 

• Dialektala avvikelser godtas till en viss grad 

• Lokalbefolkningens önskemål har 
tillgodosetts i möjligaste mån 

 

 



Hur ska vi tolka begreppet ”God 

ortnamnssed” 

 
•Lagtextens definition i 4 § av begreppet ”God ortnamnssed” 

 

•Lagtextens förarbeten – SOU 1982:45 Ortnamns värde och vård 

 

•Lagens förarbeten – SOU 1996:128 Skyddet av kulturmiljön 

 

•Praxis från domstolar och myndigheter 

 

•Ortnamnsrådets råd och tillämpningar, Ortnamn och namnvård 

nr 6 

 

 



• Ortnamns värde och vård (SOU 1982:45) 
  

• Ett ortnamnsråd inrättades vid 
Lantmäteriverket 1985. Ortnamnsrådets 
uppgift blev bl.a. ”att främja ett 
ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick”.  
 

• Kulturarvsutredningens betänkande Skyddet av 
kulturmiljön 1996 (SOU 1996:128) 
  

• Kulturminneslagen (KML) 2000  

 



 ”Bestämmelsen innebär att vedertagna regler 
för språkriktighet i första hand skall följas. 

 

  Bestämmelsen är inte avsedd att stödja 
ålderdomliga stavningsformer i allmänhet.” 

 

 (Regeringens proposition 1998/99:114 s. 73) 



Internationell ortnamnsvård 

Även på internationell nivå 
bedrivs ortnamnsvård, 
främst i FN:s regi, och i 
dessa sammanhang 
används begreppet 
"standardisering av 
geografiska namn" för att 
beskriva verksamheten. 

Målet är ett klart och 
enhetligt internationellt 
namnskick. 



FN-resolution från 1972  
 

• Som en följd av FN-resolutionen från 1972 utkom 
1984 de första kartorna över nordsamiskt område, 
där ortnamnen stavades enligt en ny ortografi, som 
fastställts gemensamt av nordsamer i Finland, 
Norge och Sverige. 

• Under 1990-talet påbörjades arbetet med att införa 
lulesamiska, umesamiska och sydsamiska 
namnformer på  officiella svenska kartor. 

 



Norden Division  
 



Kommersiella namn  

FN-resolution 2012: X/4. Discouraging the 
commercialization of geographical names … 

 

 “Recommends that national toponymic authorities 
discourage the designation of geographical names 
that seek a commercial purpose, as well as 
various practices involving the commercialization of 
geographical names, by adopting standards that 
address these issues. 



 



Namntävlingar?  

Undvik! Ger sällan bra resultat  

 

Aktuella exempel: Uppsala, Gävle samt Norge 



Norges geologiska förening har nu gett namn åt den 
bergskedja som vi i Sverige kallar Skanderna, eller kort 

och gott ”Fjällen”. 
Namnet som norrmännen gett fjällkedjan är 

Nordryggen. 



Gävle 

[Gefle Dagblad nov. 2013:]  

 

 

 

 

Namntävling Vad ska idrottsområdet på 
Sätraåsen heta? 

Förstapriset, förutom äran det innebär att ha namngett 
ett område, är en helkväll för åtta personer på Läkerol 
Arena när Brynäs har hemmamatch.  

 

Namntävlingen var ett samarbete mellan Gävle 
kommun och Gefle Dagblad och pågick från den 15 
november till 1 december 2013  



Gavlehov 

Gavlerinken 1967>Läkerol Arena 2006>Gavlerinken Arena 2013 



Så kan det gå… 

"Gavlerinken är förknippat med framgångar” 

 ur Gefle Dagblad den 4 juni 29014 

 

Brynäs supporterklubb i Gävle jublar över beskedet att Läkerol Arena ska få 
tillbaka sitt gamla namn Gavlerinken. 

Mathias Norrå, ordförande för klubben Brynäs Support Gävle, nåddes av 
beskedet om namnbytet på tisdagseftermiddagen. 

– Det känns jättebra! Jag har själv sagt att om jag en dag blir rik ska jag köpa 
namnrättigheterna och byta tillbaka till Gavlerinken. Läkerol Arena har aldrig 
riktigt fungerat i mina öron, säger han.  

Varför inte?  

– Det är så mycket sponsornamn på allt i dag. Det handlar bara om att 
idrottsklubbarna ska få in mer pengar. Det var bra att Gävle kommun gick in 
och tog det här beslutet, säger Mathias Norrå.  

Arenan har hetat Gavlerinken sedan den byggdes 1967. År 2006 döptes den 
om till Läkerol Arena efter att Brynäs IF slutit ett samarbetsavtal med 
godistillverkaren Leaf som numera heter Cloetta.  

– Brynäs har trots allt bara tagit ett av 13 SM-guld i Läkerol Arena. Nu känns 
det som att gå tillbaka till storhetstiden. Gavlerinken är förknippat med 
framgångar, säger Mathias Norrå. 

 



500 medborgarförslag på 13 parker i Uppsala 
 

Kvarnremsan 
 



”Sponsornamn” 

Metallåtervinning Arena (”Skrotcentralen”) 

 

                              Coop Arena 

 
         Cloetta Center      Fjällräven Center 

                             

                                        Tegera Arena        
Löfbergs Lila Arena  
                                                   Kinnarps Arena  

             Guldfågeln Arena 



”I du sköna nya värld duger inte Vreten”  

[DN] SL byter namn på Vretens tunnelbanestation. Nytt 
namn blir Solna strand. 
 

Området har kallats för Vreten i över hundra år [efter ett 
torp] Redan för drygt tio år sedan kom samma 
fastighetsägare överens med Solna stad om att Vreten var 
ett rätt uselt namn.  
Det nya namnet måste signalera någonting helt annat. Det 
måste kännas inbjudande och exklusivt. Framtid 2.0.  
 
Stadsdelen bytte namn från Vretens industriområde till 
Solna strand. Näringslivet i området skulle må bra av ett 
namnbyte på stationen, konstaterar näringslivet. En 
namnändring skulle bidra positivt till den fortsatta 
stadsutvecklingen och stärka näringslivet i regionen. 



Solna Strand 
 Funktionella kontor med strandläge 



• Dag Hammarskjölds väg, Evert Taubes terrass, Raoul Wallenbergs torg 
etc. Memorialnamngivning kan brukas med framgång och i stor samsyn 
men också missbrukas och/eller skapa politisk och känslomässig 
turbulens. 

 

 

Ortnamnsrådet rekommenderar om bruk 
av memorialnamn 

Memorialnamn (commemorative names) är en typ av ortnamn 
som används världen över för att hedra ”memorera” en person: 

I enlighet med Förenta Nationerna (resolution VIII/2) 
rekommenderar Ortnamnsrådet alla namngivare i Sverige att: 

• inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande personers 
namn 

• praktisera memorialnamngivning så att en rimlig tid måste ha gått 
innan en avliden persons namn får användas i ortnamn, t.ex. i namn på 
gator, torg och allmänna platser. Rimlig tid är ca 3–5 år. 



Memorialnamn 





Stefan Livs gata i Jönköping 







Ortnamn och genus 



 



Snus-Majas tomt 
i Gävle 



Språkliga aspekter på memorialnamn  

Risk för felstavningar av ”svåra” namn: 

 

 Dag Hammarskjölds väg 

 

 Martin Luther Kings plan 

 

 Wiknergatan ”Vik-ner-gatan” 

 > Pontus Wiknersgatan 

 

 Vultejusvägen (Wulltjusvägen, Vultiusvägen, 

Vultiliusvägen, Vulteusvägen, Vulteljusvägen, 

Bultiusvägen!!) 



Kategorinamn eller temanamn 

Praktiskt vid nybebyggelse med många gator: 
Granitvägen, Glimmervägen 

 

Se upp för alltför lika namn: 

Gökvägen/Hökvägen, Råkvägen/Kråkvägen 

 

Är ”banken” tillräckligt stor?  

 

Utgå om möjligt från ett ursprungligt lokalt namn 

 

Kvarngärdet 

Konsekvens gentemot andra områden 

Kvarnbo 



Hötorgskonst eller kulturarv 
Sörby Ängar eller Karlsberg 



• strand 

• ängar 

• trädgårdsstad 

• park 

• stad 

• glänta 

• ”puckel- 

    namn” 

• gammalstavning 

• ortnamn som varumärken 

 

Modenamn och trender i det moderna 
stadslandskapet 



Modenamn och trender 

• Strand  Gävle strand, Wisby Strand 

 

• Ängar  Sörby Ängar, Sjötorps Ängar 

 

• Trädgårdsstad Trädgårdsstaden i Vallentuna,  
   Grönkulla Trädgårdsstad  

  

• Park   Hyllie Park, Fullerö Park  

 

• Puckelnamn  ArlandaStad, VasaloppsArenan 

      

• Stad   Sjöstaden, Hagastaden 
   Stad istället för kommun    



 







Namngivning och adressättning i 
kommunerna 

Praktiska exempel 



Objekt        Beslutande 
 Vägar och gator utanför detaljplan  Väghållaren  
 
Vägar, gator, allmänna platser             Kommunen  
inom detaljplan  

 
Stadsdelar                     Kommunen 
 
Kommunala inrättningar,  Kommunen 
skolor, m.m.  
  
Hållplatser och mindre stationer,          Trafikföretaget 
ej järnväg  
 
  
Trafikplatser, rastplatser       Väghållningsmyndigheten 

vid allmän väg 
   
Bebyggelse och naturobjekt       Lantmäteriet 



Hallstahammar Svenby 4:1 
Församling: Hallstahammar-Berg 
Socken: Berg 
 
Adress: 
Svenby Lundbacken 21 
734 91 Hallstahammar 

















LundbackenLundbacken
S

SVENBY1:21

4:1

38 m



Fastighetsregistrets allmänna del: 
Fastighetsbeteckning och adress 

Laholm Hasslöv 2:18 

Församling: Hasslöv-Våxtorp 

Socken: Hasslöv 

 

Adress 

Chevyhill 

Våxtorpsvägen 33 

312 97 Laholm 



HasslövHasslövHasslövHasslöv

1:131:27 2:9

2:18
40 m



Adresser och ortnamn  
 

Folk- och bostadsräkning (FoB>HoB) 

  

Standard för belägenhetsadresser 2007 

Handbok till standarden 2010 

 



Följande namn har godkänts i den 
kommunala adressättningen, men de 

är INTE exempel på  
god ortnamnssed! 



14

6 

Villa Albatross, Villa Birdie, Villa Eagle, 
  
Villa Contessa, Viala Hill, Viala Beach, 
 
Kaflinge, Qvarnmon, Hvilan, Elfvik, 
 
Westergården, Gjestgifveriet,  
 
 Hviderups Gods 
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Hviderups Gods 









Viderup

Juvelen

Viderup
1:4

1:7

1:9

1

VIDERUP

102 m
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SIS kommitté 
Belägenhetsadresser 

 
 
Att snabbt hitta till rätt plats kan 
betyda skillnad mellan liv och död. Ett 
utryckningsfordon, till exempel, måste 
snabbt kunna hitta till rätt plats. Det 
som står på kartan, på skyltarna och 
det platsen kallas för måste stämma 
överens.  
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Många sätter likhetstecken mellan  

postadress och 

belägenhetsadress.  

 

Det är olyckligt! 
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En belägenhetsadress anger 
alltid var en geografisk plats är 
belägen. 
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Postadresser - Belägenhetsadresser 

 
 

  

Postadress till Petterssons Bil AB: 
  
Skärvavägen 10 
532 92 Axvall 

Belägenhetsadress/Besöksadress 
/Leveransadress till samma företag: 
 
Skara 
Eggby 
Skärvavägen 10 
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Sökning i Hitta.se på: 

Postadresser - Belägenhetsadresser 

Skärvavägen 10, Eggby 
Sökresultat:  
 

Din sökning gav tyvärr inga 
träffar. 

Skärvavägen 10 
 
Sökresultat: 
Skärvavägen 10,  
532 92 AXVALL 

Ortnamnet Axvall är rätt som 
postadress men fel som 
besöksadress. 
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Postadresser - Belägenhetsadresser 

Om jag använder postadressen:  
Skärvavägen 10 
532 92 Axvall  
 
- för att ta mig till Petterssons Bil AB, kommer jag troligtvis 
att åka till Axvall istället för till Eggby där företaget ligger. 

Vad händer om utryckningsfordon eller tunga transporter 
använder postadressen till Petterssons Bil? Detta händer, som 
tur är inte så ofta. 

Men en gång kan vara en gång för mycket… 
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Adressättning i praktiken 
 

Samarbete 

Förankring 

Dokumentation 



15

6 

Ofta startar arbetet redan när detaljplan 

upprättas 

 

Lika ofta är det ny- eller ombyggnad som 

kräver adressättning 

 

Plan- och bygglovhandläggare samt 

byggherrar är viktiga samtalspartners 
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Kontrollera att detaljplanens intentioner är 

korrekt uppfattade 

 

Kontrollera att alla är överens om vad som 

kommer att byggas 

 

Kontrollera att alla adressbehov har blivit 

tillgodosedda 
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Nya adressnamn 

-Ska uppfylla kraven i kulturmiljölagen 

 

-Ska vara lätta att stava, uttala och förstå i 

telefon 

 

-Ska helst inte kunna förväxlas 

 

Tänk på att det kan ta lång tid att få ett nytt 

namn klart att använda (kommunal 

beslutsprocess) 



Nya arbetsmetoder för att förtäta ortnamns-
redovisningen 

Namnattribut till 
byggnadsobjektet i 
grunddata 



Exempel på innehållet i 
fastighetskartan resp. 
byggnadsattribut i 
toposystemet.  



Namnvårdsprinciper 

• Nybildade namn skall följa vedertagna 
språkriktighetsregler 

• Nybildade namn skall vara lätta att uppfatta, uttala 
och skriva samt ej vara för långa 

• Utländska namnelement som piazza och center bör 
inte användas som efterleder i ortnamn 

• Namnelement som innehåller för svenskan 
främmande ljud eller ljudförbindelser bör undvikas 

• Nybildade ortnamn skall ansluta till det lokala eller 
regionala namnskicket och inte bildas med hjälp av 
namnelement som är specifika för en annan del av 
landet 

• Nybildade ortnamn skall vara lokaliserande och 
identifierande  

 

Namnvårdsprinciper 



Namnvårdsprinciper 
 

• Sekundärnamn skall följa primärnamnets stavning 
och form 

• Vid memorialnamngivning bör eftertanke och 
försiktighet iakttagas 

• Nya namn skall fungera som goda förebilder för 
annan namngivning 

• Använd aldrig arbetsnamn 

• Tänk på att ortnamn inte är varumärken 

• Ny namngivning skall göras medvetet och på ett 
sådant sätt att namnen inte blir löjeväckande eller 
stötande 



http://kartor.lund.se/wiki/lundanamn/index.php/Huvudsida 



Rätt namn på rätt plats med rätt 
stavning 


