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Abstrakt  
 
Serge Moscovici och Gerard Duveen sa en gång: ”Att skänka ett namn till något eller någon, 

har en mycket speciell, nästan högtidlig betydelse.” (Fox, 2011:1). Syftet är att undersöka hur 

namngivningsprocessen går till, och vilka faser som genomgås när ett företag ska namnges.  

Materialet består av 13 företag inom olika verksamhetsområden, som har samlats in och 

analyserats kvalitativt. Resultatet visar att företagen går igenom en namngivningsprocess som 

består av sex faser. En intressant iakttagelse är att entreprenörerna testar namnet bland 

utomstående personer innan registrering sker, vilket skiljer sig från tidigare forskningars 

namngivningsprocesser gällande kommersiella verksamheter, och förnamn. 
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1. Inledning 
 
Serge Moscovici och Gerard Duveen sa en gång: ”Att skänka ett namn till något eller någon, 

har en mycket speciell, nästan högtidlig betydelse.” (Fox, 2011:1). Varje dag ökar 

födelsetalen, vilket medför att barn ska namnges, och ett namn bör därför skapas, genom en 

process där föräldrar gemensamt ska komma överens, testa och besluta (Aldrin, 2011:19). 

Processen kan liknas med ett nystartat företag, som också det ska namnges. Det finns mycket 

forskning om vad ett företag får och inte får heta, samt vilka lagar en entreprenör bör förhålla 

sig till vid skapande av ett företagsnamn. Dock finns det inte lika mycket forskning om hur en 

entreprenör faktiskt går tillväga när namnet skapas, hur namngivningsprocessen ser ut, och 

vilka faser som genomgås. Mitt intresse för detta ämne kom när jag själv skulle skapa ett 

företagsnamn, och ville ha tips på hur andra entreprenörer gjort. Jag ville inte enbart ha: såhär 

får du göra, och såhär får du inte göra. Utan verkliga exempel på hur entreprenörer faktiskt 

går tillväga. Med denna uppsats vill jag visa människor som har planer på att starta ett företag, 

eller helt enkelt är nyfikna på namn i allmänhet, hur namngivningsprocesserna och dess faser 

kan gå till, och på så sätt underlätta skapandet av ett företagsnamn. 

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka namngivningsprocessen och dess faser när det gäller 

företagsnamn inom 13 företag, och som finns inom olika verksamhetsområden. Jag kommer 

utgå från följande frågeställning:  

 

-  Hur går det till när ett företag bildar ett företagsnamn?  

-  Vilka faser går de igenom?  

- Skiljer sig namngivningsprocessen hos ett företag mot namngivningsprocessen hos ett 

personnamn?  

1.2 Disposition  
 
I uppsatsen behandlar avsnitt 1 inledning, syfte och frågeställning. Avsnitt 2 beskriver tidigare 

forskning som anses relevant för den kommande undersökningen och avsnitt 3 beskriver teori 

och preciserar begrepp. I avsnitt 4 behandlas metod och material, och i avsnitt 5 behandlas 
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resultat. Avsnittet 6 tar upp diskussion och slutsats, och det avslutande avsnittet 7 tar upp 

sammanfattning.   

2. Tidigare forskning  
 

Tidigare i uppsatsen nämndes forskning kring namngivningsprocesser i förhållande till 

företagsnamn som ett outforskat område. De forskningar som finns gällande företagsnamn är 

bland annat riktlinjer för vad ett företag får heta och inte får heta, och vilka delar som bör ingå 

i ett namn etc. Studier gällande namngivningsprocesser av kommersiell verksamhet har 

genomförts av: Chiranjeev Kohli och Douglas Labhan (1995), James McNeal och Linda 

Zeren (1981), David Shipley, Graham Hooley och Simon Wallance (1988), och till sist Wai–

sum Siu och Yi Zang (2000). Det finns också en forskning om förnamngivningsprocessen, 

som genomförts av Emilia Aldrin (2011).  

 Det material som legat till grund för forskningarna inom kommersiella namn har varit olika 

varumärkesnamn, främst inom dagligvaruhandel och industri, men också andra typer av 

produktnamn (se avsnitt 2.1). Insamlingsmetoder och analysmetoder som använts har till 

största delen varit kvantitativa, genom enkätundersökningar och beräkningar. Utifrån tidigare 

studier gällande namngivningsprocesser inom kommersiella namn kan man konstatera, att 

namngivningsprocessen, och dess faser, å ena sidan skiljer sig åt beroende på land, material, 

och namnskapare, men å andra sidan finns det likheter kring namngivningsprocessen gällande 

verksamhetsområde, som industriföretag och dagligvaruföretag. Man kan också konstatera att 

det förekommer allt ifrån 4 – 6 faser inom de tidigare nämnda forskningarnas 

namngivningsprocesser, och innehållet i dessa är förhållandevis lika. Ett exempel är fas ett, 

som handlar om de mål namnet bör uppfylla i förhållande till produkten/varumärket. Med 

denna forskning som grund i uppsatsen är det relevant att undersöka hur entreprenörer 

namnger sitt företag, genom en kvalitativ metod, för att se hur namngivningsprocessen hos 

företag går till. 

2.1 Namngivningsprocesser inom kommersiella verksamheter i olika delar 
av världen 
 
Siu och Zang (2000) nämner i deras studie: Brand naming practices of chinese enterprises: A 

tentative model, en studie som genomförts av McNeal och Zeren (1981): Brand name 

selection for consumer products. De nämner också en annan studie som genomförts av 

Shipley, Hooley och Wallance (1988), och som heter: The brand name development process. 
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Författarna beskriver att McNeal och Zeren har undersökt hur amerikanska dagligvaruföretag 

har skapat sina varumärkesnamn. Studiens fokus ligger på att identifiera var namnet kommer 

ifrån, varför och hur namnet valts ut, hur man gått tillväga, och vem som skapat namnet. De 

menar att McNeal och Zeren ser namngivningsprocessen utifrån sex faser: 1) att identifiera 

varumärkets mål och kriterier, 2) att skapa varumärkesnamnet, 3) att testa varumärkesnamnet 

internt för att se om det stämmer överens med bilden av företaget eller produkten, 4) att 

genomföra en konsumentundersökning, 5) att genomföra en varumärkessökning för att 

utesluta att namnet inte finns sedan innan och, 6) att välja det slutliga varumärkesnamnet (Siu 

& Zang, 2000:81 - 92).  

Författarna fortsätter med att beskriva den andra studien som genomfördes några år senare 

av Shipley.et.al (1988) i England, och som var ett återskapade av McNeals och Zerens studie. 

Författarna menar att studien undersökte hur namngivningsprocessen går till när företag 

namnger brittiska konsumtionsvaror. Resultatet av Shipley et.als (1988) studie visar enligt 

författarna, att en liknande process som McNeal och Zeren (1981) kunde fastställas, men att 

första fasen i processen hos Shipley.et.al, som innefattar varumärkets mål, bör urskiljas 

tydligare i namnvalet. Varumärkesstrategin (t.ex. om man ska använda namnet på ägaren, 

familjenamn, eller ett allmänt namn etc.) torde också vara bestämd redan innan namnets 

kriterier specificeras (Siu & Zang, 2000:81 - 92). 

Kohli och Labhan (1995) har undersökt namngivningsprocessen kring dagligvaruföretag 

och industriföretag i USA. Resultaten visade att ett lämpligt varumärkesnamn anses viktigt, 

speciellt inom dagligvaruhandeln, eftersom kontakten med konsumenter sker oftare, jämfört 

med industriföretag. Det konstateras också att namnen kan vara viktigare än produktens 

utseende, något som de tidigare berörda forskarna inte nämner. Kohli och Labhan (1995) ser 

namngivningsprocessen utifrån fem faser som var: 1) Att se varumärkets mål (vad ska namnet 

säga om produkten, företaget), 2) att skapa en lista på namnförslag, 3) att utvärdera namnen 

(diskutera för-och nackdelar, kommer man lätt ihåg namnet?), 4) att välja ut det bästa namnet, 

och 5) att varumärkesregistrera. Författarna menar att det vanligaste sättet att komma på ett 

namn var kreativt tänkande och brainstorming, men också inspiration av redan existerande 

namn inom branschen (s.67 - 75), vilket också McNeals och Zerens (1981) studie visar.  

Siu och Zhang (2000) undersöker hur namngivningsprocessen kring kinesiska varumärken 

går till, och författarna ser namngivningsprocessen utifrån fyra faser: 1) att skapa ett namn, 2) 

att undersöka namnen närmre (finns namnet innan? Vad signalerar namnet?), 3) att välja 

namn, och 4) att registrera namnet (s.81 - 92). Till sist har Aldrin (2011) undersökt hur 

förnamnsgivningsprocessen går till när föräldrar ska namnge sitt/sina barn. Författaren ser 
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förnamngivningsprocessen utifrån sex faser: 1) att leta inspiration (man söker medvetet efter 

inspiration i sin omvärld), 2) att jämföra olika namn (föräldrarna ställer upp namnen och 

jämför dessa mot varandra), 3) att testa namnet (föräldrarna testar namnet på barnet, också för 

att se omgivningens reaktioner), 4) att bestämma sig för ett namn (man beslutar vad barnet 

ska heta), 5) att registrera namnet (föräldrarna registrerar namnet hos myndigheter), och 6) att 

tillkännage namnet (föräldrarna berättar om namnet för sina nära och kära). Dessa faser kan 

gå omlott, vilket betyder att faserna kan vara rörliga, och kan byta plats. Alla faser behöver 

inte ingå i förnamngivningsprocessen, och vissa kan upprepas flertalet gånger (s. 34 - 36).  

McNeals och Zerens undersökning från 1981 (redovisad av Siu och Zhang 2000) visar att 

konsumenter, företagskonsulter, reklambyråer och chefer från företagets marknads- och 

produktavdelning varit delaktiga i namngivningsprocessen, och att de utgår från 13 kriterier 

när de ska bestämma varumärkesnamn. De mest explicita kriterierna var om namnet beskriver 

produkten, om namnet var lätt att komma ihåg, och om namnet anpassats i förhållande till den 

bild företaget vill skapa. Dessa kriterier kan liknas vid Sius och Zhangs (2000) egna studie, då 

de viktigaste kriterierna var att namnet beskriver varumärket, var lätt att uttala, lätt att känna 

igen, och låter bra. Dock visade det sig att de kinesiska cheferna förlitar sig mer på tur, än på 

skicklighet. De brukar också använda sig av konsulter och marknadsföringsföretag vid 

bildandet av varumärkesnamn (Siu & Zhang, 2000:81 - 92). 

Kohli och Labhan (1995) menar att cheferna i USA inte väger in vad namnet kan få för 

kopplingar till företaget, eller produkten i framtiden. Det är heller inte relevant att namnet på 

varan ska kunna förstås och användas i andra länder, inom såväl industri- som 

dagligvaruföretag. Det var dock vanligare att dagligvaruföretag testade namnet bland kunder 

och bekanta, än industriföretag. Till skillnad från tidigare nämnd forskning bestäms namnet 

av cheferna och inga utomstående finns med i processen. Författarna konstaterar också att 

namnvalet var viktigt bland entreprenörerna, men att det oftast inte prioriteras pga. tidsbrist 

eller bristande intresse (Kohli & Labhan, 1995:67 - 75). En gemensam komponent hos 

forskningarna är att konsumenternas åsikter om namnet till största delen åsidosätts. Detta 

gäller främst de flesta studierna inom kommersiella namn. 

3. Teori 
 
Detta avsnitt förklarar och beskriver företagsnamn, samt sätter in begreppet i olika kontexter. 

Bland annat kan man se vilka regler som ska följas vid skapandet av företagsnamn, men också 

hur företagsnamn kan uppfattas utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv.  
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3.1 Kommersiella namn? Företagsnamn?  
 
Terhi Ainiala et.al skriver i boken Names in Focus (2016) i kapitel 6: Commercial Names, om 

kommersiella namn. De är namn med ekonomiska mål, som på ett eller annat sätt styr 

konsumenters och investerares val (s. 212 - 213). Författarna menar att kommersiella namn är 

ett övergripande begrepp, bestående av företagsnamn, varumärkesnamn och produktnamn.  

Ett företagsnamn uttrycker och hänvisar till en specifik verksamhet, och identifierar och 

separerar företag från varandra. Namnen är abstrakta och kan också användas på konkreta 

kommersiella fastigheter, och ett företag utövar allt som oftast också en ekonomisk 

verksamhet (ibid.). Karlgren (2000) nämner att en grundare till ett företag kan tycka att: ”Det 

inte spelar någon roll vad vi kallar ett företag eller en produkt. Namnet blir vad man gör det 

till.” (Karlgren, 2000:65 - 67). Detta håller författaren till viss del med om, då ett namn blir 

innehållsrikt efter en lång process, men det utesluter inte att namnet är lika viktigt i uppstarten 

av ett företag (ibid.).  

3.2 Vägen till ett namn: vad får man skapa för namn? 
 
När ett företagsnamn skapas finns regler som måste följas. Dessa är till för att vägleda och 

hjälpa entreprenören som skapar ett företag, att veta vad det får- och inte får heta. De regler 

som måste följas är:  

 

1. Namnet ska göra det möjligt att skilja ditt företag från andra företag, föreningar och 

varumärken. (särskiljningsförmåga)  

 

2. Namnet ska inte kunna förväxlas med andra företagsnamn eller varumärken. 

(förväxlingsbarhet) 

 

3. Namnet får inte innehålla något som kan uppfattas som någon annans egenartade efternamn 

om användningen av det kan vara till nackdel för den som har det namnet.  

 

4. Uppgifterna i namnet ska stämma med verkligheten och företagets verksamhet.  

 

5. Namnet får inte innehålla något som kränker någons upphovsrätt.  
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6. Namnet får inte innehålla diskriminerande eller förolämpande ord och uttryck.  

(Bolagsverket.se) 

3.3 Multimodalitet i namn 
 
Ainiala et.al (2016) beskriver, att det finns många olika syften ett företagsnamn bör uppfylla, 

och det viktigaste är marknadsföringssyftet. Namnet är viktigt när det gäller den bild som 

företaget vill ska speglas utåt mot konsumenterna, och termer som: profil, identitet och bild 

kan tänkas viktiga. För det första är företagets identitet detsamma som dess personlighet, dvs 

”vad företaget är.” (min översättning av Ainiala et.al, 2016:223). För det andra är företagets 

profil detsamma som den bild företaget vill utge, dvs ”hur företaget beskriver sig själva till 

sina konsumenter och dess målgrupp.” (min översättning av Ainiala et.al, 2016:223). Ett 

företag kan med hjälp av verbala, och till viss del visuella verktyg framställa en bild av 

verksamheten, och på så sätt menar författarna att ett företagsnamn används som verktyg för 

att symbolisera vad företaget gör, och var i världen det är verksamt (s.223 - 224).  

 Ett företagsnamn måste enligt Sjöblom (2008) framställa olika typer av meningsskapande i 

konsumenters minnen, och multimodalitet är på så sätt viktigt (s.374). När ett företagsnamn 

bildas, ska det som tidigare nämnt uppfylla olika syften, och förmedla ett flertal bilder utåt. 

Sjöblom förklarar i sin artikel: Multimodality of company names (2008) om företagsnamnens 

multimodalitet, och att dessa namn allt som oftast innefattar lingvistiska och visuella aspekter. 

Dock kan företagsnamnet också innefatta ljudelement och känslor, men detta beror på 

sammanhang, t.ex. om namnet står på ett papper eller på en hemsida då det kan blinka, röra 

sig eller låta (s.352).  

 Språkliga drag kan utveckla betydelsen av ord som ingår i identifieringsdelen hos ett 

företagsnamn. Det är denna del som skiljer företag åt, och kan bestå av: egennamn, 

personnamn, ortnamn, ett enskilt ord, kombinerade ord med lexikal mening, en förkortning, 

en siffra eller ett halv-ord. Sjöblom (2008) förklarar att sammansättningen av för- och 

efternamn leder till en starkare tillförlitlighet, men att ortnamn också är vanligt att använda 

vid namnbildning inom företag. Detta för att hänvisa till den plats som företaget är verksamt 

på. Namn som innehåller ord med lexikal betydelse kan komma att påverka dess tolkning, 

t.ex. när ett företagsnamn har ett ord på engelska, vilket i Sverige kan tolkas olika beroende 

på människors språkkunskap (s.356 - 358). 

 I företagsnamn finns, vid fler än ett ord eller namn, allt som oftast en syntaktisk struktur, 

vilket motsvarar den ordning namnets olika delar består av, och kan i sin tur referera till den 
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betydelse namnet vill frambringa. Den identifierande delen av ett företagsnamn framstår allt 

som oftast i nominativform, och kommer allt som oftast efter den delen som beskriver 

företagsidén. Dock finns det också företagsnamn som har den identifierande delen i 

genitivform (-n), men då före den beskrivande delen, t.ex. Crystal Day Spa Laguuni, Camilla 

Hairdresser Hair Saloon, Angelika Furs. Det förekommer även så kallade: halvnamn 

(”quasinames”), vilket är namn som innehåller ord som inte kan refereras till ett visst språk 

(Sjöblom, 2008: 361 - 363). Ensamrätt av ett ord betyder inte att ägaren av detta är den enda 

som kan använda ordet. Hade det varit så skulle den språkliga kommunikationen inte fungera. 

Ensamrätt betyder att ingen annan får sälja en produkt, och kalla den för samma namn, utan 

namnet tillhör innehavaren (Karlsson,2000:69). 

 Sjöblom (2008) menar att en logga är vanligt förekommande i samverkan med ett 

företagsnamn. Denna logga kan för det första innefatta ortografiska delar, som t.ex. en 

bokstav från huvudstaden, och för det andra också typografiska delar, som t.ex. olika typsnitt, 

färger, bakgrund, och form på namnet. Skulle även en bild finnas till företagsnamnet kallas 

detta logotyp. Utöver logga och logotyper är också uttalet av företagsnamnet viktigt för att 

tolkningen ska vara korrekt enligt författaren (s.365 - 366). Aldrin (2011) konstaterar att 

praktiska funktioner, som t.ex. lätt att uttala och lätt att stava, är viktigt i skapandet av ett 

namn (s.125). Bilden som ett företag vill förmedla sker till största delen med hjälp av namnet. 

Ett företag strävar allt som oftast efter att de namn som valts bygger på den bild som företaget 

vill förmedla utåt till konsumenten, med omtanke till samhällets uppfattning (Sjöblom, 

2008:352). 

3.4 Att namnge en organisation utifrån sociolingvistiska perspektiv och 
teorier  
 
Renata Fox (2011) berättar i artikeln: Naming an organisation: a (socio)linguistic 

perspective, att företagsnamn på ett eller annat sätt kan kopplas till samhället. Det kan 

jämföras likt ett personnamn där termerna: tillhörighet, identitet, bild, rykte, kultur och löfte 

är grundläggande komponenter. Det är enligt författaren viktigt att betrakta det 

sociolingvistiska perspektivet i skapandet av namn, och de sociala relationer som uppstår. 

Alla företagsnamn kan liknas vid ett nätverk med olika relationer sinsemellan, och kan också 

kopplas till den relation som uppstår när individerna bakom företagen möter varandra. 

Författaren menar att drivkraften bakom ett varumärke kan befinna sig i företagsnamnet, 

eftersom de representerar en bild utåt som kan vara personlig, språklig eller kulturell. Kort 

och koncist kan ett företagsnamn betyda ansvar. Ett företag måste bemöta samhällets 
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förväntningar, vilket leder till, att många entreprenörer skapar ett företagsnamn som explicit 

delar särskilda drag med namnen inom samma kategori, t.ex. inom frisörbranschen (Fox, 

2011:1 - 16).  

Fox (2011) menar att forskare inom lingvistik är överens om att namngivningen av ett 

företag alltid relateras till identitet, bild och rykte. De är också förvånade över den avsaknad 

som råder kring kopplingen mellan det språkliga och samhälleliga i namngivningsprocessen. 

Då företagsidentitet anses viktig inom det sociolingvistiska perspektivet ser Fox (2011:12) 

exemplet kring United Aircraft Corporation som värdefullt. Det har sedan tidigt 1900 tal varit 

ett av USA:s mest framgångsrika företag gällande produktion av flygplansprodukter och 

design. Olyckligtvis identifieras de ofta med flygplanstillverkning och förväxlas ofta med 

United Airlines, vilket bidrar till en begränsning hos företagets tillväxt, och dess rätta 

företagsidentitet. Dessa två namn kan liknas vid två informationsbärare, och att företag lätt 

kan få en oönskad identitet. Sammanfattningsvis torde det sociolingvistiska perspektivet 

hjälpa entreprenörer som skapar företagsnamn då det bidrar till en ökad klarhet kring att skapa 

rätt företagsidentitet, men också att konsekvenser uppstår om processen missbrukas. Ett namn 

bör enligt Fox (2011) ses som en handling, där ett företag placeras i offentligheten, och får 

bemöta sociala attityder (s.1 - 16).  

3.5 Direkt, Indirekt och Komprimerade förhållanden mellan namn och 
företag 
 
Förhållandet mellan ett namn och ett företag kan se ut på olika sätt. Relationen kan vara 

direkt, indirekt, eller komprimerad. För det första betyder direkt förhållande, att namnet direkt 

beskriver företaget, t.ex. K-Rauta (K-stål). För det andra betyder indirekt förhållande, att 

namnet innehåller en intellektuell del (metaforisk), som på ett eller annat sätt kan kopplas till 

företaget, t.ex. Prisma (namn på ett varuhus som säljer olika produkter, vilket kan kopplas till 

en prismas olika färger). För det tredje betyder ett komprimerat förhållande, att namnet 

innehåller flera ord som komprimeras till ett specifikt uttryck, t.ex. Nordea (Sjöblom, 

2008:359). 

4. Material och metod  
 
Materialet i uppsatsen består av 13 kvalitativa intervjuer med entreprenörer som startat 

företag, och som på ett eller annat sätt också namngett det. I denna uppsatsen är företagsnamn 

tolkat som det namn som företaget officiellt har registrerat, med andra ord det namn som 
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används i praktiken kommer inte behandlas (se avsnitt 3.1).  För att samla in materialet har 

det första steget varit att hitta entreprenörer som grundat eller namngett ett företag, och detta 

har utförts genom nätverk baserat på egen bekantskap och den entreprenörsverksamhet som 

förekommer i anslutning till Högskolan i Halmstad. Sammanlagt har 15 olika entreprenörers 

kontaktuppgifter samlats in, från olika verksamhetsområden. Steg två har varit att kontakta 

dessa entreprenörer via mail. Med hänsyn till de etiska riktlinjerna, nämndes utöver syftet 

också att personen kommer att bli inspelad, att denne kan avbryta deltagandet under pågående 

intervju, och att intervjun på ett eller annat sätt kommer att användas i uppsatsen. 

Återkopplingen blev 13 intresserade entreprenörer, och anledningen till de två bortfallen var 

att dessa inte visste hur företagsnamnet skapats.  

Steg tre har varit att boka in intervjutillfällen med var och en, som skedde över telefon 

p.g.a. geografiskt avstånd, och steg fyra var att utforma frågor som kan ställas under 

intervjun. Dessa frågor har inspirerats av en intervjuguide som har gjorts av Aldrin (2011), 

och som hon har använt i intervjuer gällande namngivningsprocessen till barn. Frågorna som 

ställts (bilaga 1) har varit öppna för att inte påverka informantens svar. Steg fem har inneburit 

att var och en av entreprenörerna har telefonintervjuats i ca: 20 minuter, med frågor rörande 

deras namngivningsprocess. Samtalen har spelats in via ett datorprogram som heter 

Garageband, och för att datorn skulle kunna uppta ljudet bra, var högtalarfunktionen på 

telefonen påslagen. Med hänsyn till informanterna har alla intervjuer spelats in i mitt eget 

hem, där ingen annan kan höra intervjun.  

Materialet består av 13 intervjuer, som för det första har transkriberats, och för det andra 

analyserats utifrån det som framkommit under intervjuerna. Steinar Kvale (1997) diskuterar i 

boken: ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, om termerna validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Författaren menar att: ”validitet handlar om ifall intervjustudien 

undersöker vad som var avsett att undersökas.” (s.85). Genom att följa studiens syfte och 

frågeställning, torde validiteten vara god. Intervjuerna har också ordagrant återgivits objektivt 

vid transkriberingen, vilket också torde medföra en högre validitet (s.151 - 152). Kvale (1997) 

beskriver att reliabilitet handlar om resultatens pålitlighet, och faktorer som kan påverka 

resultatet negativt kan t.ex. vara ledande frågor (s.133 - 213). I studien har frågorna varit 

öppna, och ledande frågor i intervjuerna har undvikits. I analysdelen (se avsnitt 5) har 

kontinuerlig hänvisning till citat från intervjuerna genomförts, eftersom jag ville åstadkomma 

ytterligare ökad trovärdighet.  

Dock kunde materialet varit mer omfattande, vilket medför att generaliserbarheten blir 

påverkad. Materialet består som tidigare nämnt av 13 företag, som är verksamma inom olika 
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verksamhetsområden, har olika antal anställda, och funnits olika länge. Detta kan å ena sidan 

tänkas bidra till en bättre generaliserbarhet, även om materialet är litet, men å andra sidan har 

materialet ett brett spektrum av olika företag.  

5. Resultat och resultatanalys 
 
Jag har valt en disposition där resultaten presenteras och analyseras under samma avsnitt, 

eftersom man på ett enkelt sätt ska kunna förstå resultatet, och dess innebörd. Med denna 

disposition kommer resultaten fram mer explicit. Resultatet kommer att presenteras utifrån x 

antal faser som de flesta företag verkar gå igenom, och som framkommit genom 

intervjutillfällena. Det betyder inte att alla företag går igenom alla faser, men jag kommer att 

utgå ifrån nedanstående faser i min resultatredovisning. Företag 1 - 13 är verksamma inom 

olika områden, har olika antal anställda, och har varit verksamma olika lång tid. 

 
Sammanställning av företagens sex faser i namngivningsprocessen utifrån insamlat material:  

 

1. Målsättningsfas  

2. Inspirationsfas 

3. Jämförandefas 

4. Beslutsfas 

5. Testfas 

6. Registreringsfas 

 

5.1 Fas 1 – Målsättningsfas 
 
Utifrån materialet kan man se att företagens första fas (1) i namngivningsprocessen är att sätta 

upp mål med företagsnamnet (se tabell 1). Under denna fas byggs grunden till nästkommande 

faser upp, och denna kallas målsättningsfas. Det är under denna fas som bland annat 

företagsidentiteten bestäms, om hur företagets bild utåt ska speglas. Exempel på detta kan 

vara företag som resonerar om företagsnamnet ska innehålla en specifik del som kan kopplas 

direkt eller indirekt till företagsverksamheten.  

 
(1) Namnet ska spegla vad vi gör i företaget på ett enkelt sätt helt enkelt, och vi visste att vi ville 
hålla på med bemanning. (Företrädare företag 1) 

 
(2) Första steget var att jag (…) utan visade vad företaget gjorde (…) hitta nyckelord som 
symboliserade verksamheten. (Företrädare företag 2)  
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(3) Vi ville ha ett portugisiskt namn som betyder utrymme (…) vi håller på med accessoarer så 
man kan även koppla namnet till företaget. (Företrädare företag 4)  
 
(4) Jag ville skapa ett namn som beskrev min verksamhet, och jag erbjuder skrivtjänster och ville 
att namnet skulle beskriva det. (Företrädare företag 5)  
 
(5) Jag ville ha ett namn som var en förlängning av mitt egennamn (…) som va tydligt med att det 
va jag som utförde uppdraget och att det inte va någon mer som ligger bakom det. (Företrädare 
företag 6)  
 
(6) Jag ville ha ett namn som symboliserade att jag var en tjej som slog långt i en mansdominerad 
sport. (Företrädare företag 7)  
 
(7) Jag kände att det var givet att ta mitt egna namn för att det också satte en klang (…) eftersom 
jag är företaget beskriver ju också namnet mitt företag både direkt och indirekt. (Företrädare 
företag 2)  
 
(8) Namnet skulle förklara vad vi gör. (Företrädare företag 13)  
 
(9) Jag ville ha ett namn som skulle visa min verksamhet, och att det utstrålar flexibilitet och 
stabilitet. (Företrädare företag 12)  
 

Företag har också resonerat kring om företagsnamnet ska vara lätt att uttala, men också passa 

bra ihop med andra grafiska aspekter.  

 
(10) Det blev (…) också att det ska va lätt att uttala, och att det ser bra ut grafiskt. (Företrädare 
företag 8)  
 
(11) Ett namn (…) och var lätt att uttala. (Företrädare företag 4) 

 

Något av företagen resonerade kring om namnet skulle etableras på den lokala eller globala 

marknaden.  

 
(12) Vi ville ha ett namn som funkade internationellt. (Företrädare företag 3).  

 

Det fanns också företag som resonerade kring om företagsnamnet skulle innehålla 

personnamn eller geografisk plats.  
 
(13) Jag funderade mycket kring om jag ville ha ett namn som skulle innehålla mitt personliga 
namn, eftersom vi är ett litet företag som jobbar på det personliga planet mot kund, eller om jag 
istället vill ha ett företagsnamn med verksamhetens geografiska plats. (Företrädare företag 10)  

5.2 Fas 2 – Inspirationsfas 
 
Fas (2) i namngivningsprocessen handlar om att leta inspiration, och kallas inspirationsfas. 

Tillvägagångssättet kan ske på olika sätt, bland annat genom att hitta nyckelord som 

förekommer i verksamhetsområdet, och som kan kopplas till företaget. 
 



 

12 

(14) Jag la jättemycket tid på att försöka hitta nyckelord som symboliserade verksamheten. 
(Företrädare företag 2)  
 
(15) Vi bara kom på en massa ord som hade med vår verksamhet att göra. (Företrädare företag 13)  
 
(16) Vi gjorde en lista med massor av ord och fraser som vi älskade och som matchade vårt tema 
och verksamhet. (Företrädare företag 11)  
 
(17) Jag var inne på att det skulle heta någonting med golf givetvis, sen att det skulle finnas något 
kraftfullt ord. (Företrädare företag 7)  

 

Inspirationen kunde också komma från vänner eller andra inflytelserika människor, t.ex. en 

marknadsförare.  
 
(18) Vi bad folk att bara komma på massa namn, och olika variationer av namn som fortfarande 
kunde kopplas till våra uppsatta mål med företagsnamnet. (Företrädare företag 3)  
 
(19) Namnet kommer från ett citat från en känd marknadsförare som heter Dan Weiden som är 
jättekänd i USA. (Företrädare företag 8)  
 

Det fanns också företag som visste när de satte upp mål med företagsnamnet vad de ville ha 

för typ av namn, vilket gjorde att fas två inte alltid behövdes.   
 
(20) Namnet ska spegla vad vi gör i företaget på ett enkelt sätt helt enkelt, och vi visste att vi ville 
hålla på med bemanning. (Företrädare företag 1)  
 
(21) Det var en väldigt kort process, jag visste vilket namn jag ville ha, jag tog det och registrerade 
det. (Företrädare företag 9)  
 
(22) Namnet var ganska självklart redan i uppstarten av företaget. Det var väldigt lätt eftersom jag 
blivit kallad mitt efternamn sen jag var liten. (Företrädare företag 12)  
 

5.3 Fas 3 – Jämförandefas 
 
När företagen samlat ihop olika namnförslag (om det fanns flera), diskuteras och jämförs 

dessa under fas tre (3), som kallas jämförandefas. Denna fas kan se ut på olika sätt, t.ex. att 

namnförslagen sammanställs på en lista och testas mot varandra, eller att entreprenörerna 

sitter och diskuterar för och nackdelar med namnförslagen. Under fas tre sållas de namn som 

inte uppfyller målen i fas ett bort. Det kan också förekomma endast ett namnförslag i fas två, 

och då sker inte fas tre. På bolagsverkets hemsida kan man se att det finns regler som 

entreprenörerna måste förhålla sig till när ett företag ska namnges och registreras, vilket också 

kan påverka entreprenörernas tankar kring namnval.   

 
(23) Det var en väldigt kort process (…) dock måste man tänka till, eftersom man inte kan 
registrera vilket namn som helst, men mitt gick bra. (Företrädare företag 9)  
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(24) Vi tog alla namnförslag i en lång excellista och drog bort en massa namn som vi inte tyckte 
om, rent på känsla. (Företrädare företag 3).  
 
(25) Jag skrev ner ord och försökte kombinera dessa, sen skrev jag upp namnen på lappar och satte 
upp hemma, och då fastnade jag för ett namn. (Företrädare företag 8) 
 
(26) Jag satt och funderade på mina namnkombinationer, sen tog jag ett av dom som tilltalade mig 
mest. (Företrädare företag 10)  
 
(27) Vi satt varje dag och spånade (…) skrev ner en massa olika namn och kritiserade dem till 
max, och sållade bort.  (Företrädare företag 13)   
 
(28) Vi satt och diskuterade fram och tillbaka vilket av namnen vi ville ha.  (Företrädare företag 1)  
 
(29) Jag plockade ut lite ord, skrev ner dom på papper och lät det växa fram. (Företrädare företag 
7)  

5.4 Fas 4 – Beslutsfas  
 
Fas fyra (4) innebär att företagen bestämmer sig för det slutgiltiga företagsnamnet, och fasen 

kallas beslutsfas. Denna fas kan förekomma tidigare (under fas två om endast ett namnförslag 

finns), men också senare (under näst sista fasen, om företaget vill testa namnet bland 

utomstående innan beslut tas, dock är detta ovanligt). Det är vanligare att fasen antingen sker i 

början av namngivningsprocessen, eller efter att namnen jämförts (se tabell 1).  
 
(30) Det var en väldigt kort process, jag visste vilket namn jag ville ha, jag tog det och registrerade 
det. (Företrädare företag 9)  
 
(31) När man väl såg namnförslagen framför sig så blev det självklart vilket jag skulle välja. Jag 
hade också en tanke kring hur jag ville ha min logga och då blev ännu mer självklart. (Företrädare 
företag 10)   
 
(32) Namnet var ganska självklart redan i uppstarten av företaget. (Företrädare företag 12)  
 
(33) Vi beslutade namn på den feedback vi fick in av namntesten. (Företrädare företag 3)  
 
(34) Det var ingen större diskussion då vi visste från början på ett ungefär vad vi ville ha. Det var 
främst om bemanning skulle stå först eller sist, och nu blev det ju först. (Företrädare företag 1)  
 
(35) När namnet väl dök upp var det självklart att vi skulle ha det. (Företrädare företag 4)  
 
(36) När jag väl märkte att namnet var lätt att uttala och enkelt, men ändå representerade min 
verksamhet så var det givet. (Företrädare företag 7)  
 
(37) Vi valde tre favoritnamn och bestämde oss sen för ett namn som båda gillade mest. 
(Företrädare företag 11)  
 
(38) Vi tog ett namn som till sist klingande fint, var lätt att komma ihåg och sa något om vårt 
företag. (Företrädare företag 13)  
 
(39) Namnet passade bra med loggan och lätt att uttala. När namnet väl dök upp så var det 
självklart att vi skulle ha det. (Företrädare företag 4) 
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5.5 Fas 5 – Testfas 
 
Den näst sista fasen (5) i namngivningsprocessen handlar om att företaget testar 

namnet/namnen bland utomstående personer. Man kan se att denna fas, oberoende föregående 

faser, allt som oftast sker direkt innan registrering av företagsnamnet (se tabell 1). Denna fas 

kallas för testfas. Det bör också tilläggas att företagen inte använder testfasen för att ta hjälp 

av vänner till att besluta vilket företagsnamn som ska väljas. Dock visar materialet att ett av 

företagen använt sig av den metoden. Företagsnamnet är som tidigare nämnt redan bestämt 

innan denna fas, och testfasen går främst ut på att se vilka reaktioner utomstående människor 

får på det fastställda namnet, och ifall namnet kopplas till den företagsidentitet som företaget 

vill utstråla. Namnet kan t.ex. testas hos familjer och vänner för att höra deras åsikt, men 

också ifall namnet uttalas rätt. Det kan också förekomma minnes-tester.  

 
(40) Jag frågade familj och vänner för att se vad de tyckte. (Företrädare företag 12)  
 
(41) Vi testade namnet i en vecka bland vänner för att se deras reaktioner, och vad de tyckte om 
namnet. (Företrädare företag 11)  
 
(42) Vi testade namnet med våra familjer och vänner bara för att få olika åldrar, och frågade vad 
de tyckte om namnet, men också för att höra hur de uttalade namnet. (Företrädare företag 4)  
 
(43) Det va väl inte så att vi gjorde nån stor marknadsundersökning, men vi frågade vänner och 
nära bekanta om dom tyckte att det lät bra. (Företrädare företag 1)  
 
(44) Vi sa namnen till individerna, sen några dagar senare frågade vi dom igen vilket namn dom 
kom ihåg, och de fick också stavanamnet. För det va viktigt för oss att de va lätt att stava namnet 
rätt. (Företrädare företag 3) 
 
(45) Jag testade namnet bland vänner för att höra vad de tyckte och tänkte. (Företrädare företag 8)  
 
(46) Sen testade jag det bland vänner och familj för att höra vad de tyckte. (Företrädare företag 10)  

5.6 Fas 6 – Registreringsfas 
 
Till sist är den sjätte fasen (6) registrering av företagsnamnet, och kallas registreringsfas 

Denna fas är den slutliga fasen och här skickas det bestämda namnförslaget/namnförslagen in.  
 

(47) Min process var väldigt kort som sagt. De gick från att jag tänkte ut mål med namnet, 
bestämde mig för ett namn och sedan registrerade jag det i stort sett. (Företrädare företag 6)  
 
(48) Vi kollade lite med nära vänner och sen registrerade i stort sett.  (Företrädare företag 1) 
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5.7 Sammanfattning av företagens namngivningsprocess  
 
Tabell 1: Företagens namngivningsprocess i x antal faser 

 
Företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Målsättningsfas x x x x x x x x  x x x x 

2 Inspirationsfas  x x x   x x  x x  x 

3 Jämförandefas x x x    x x  x x  x 

4 Beslutsfas x x x x x x x x x x x x x 
5 Testfas x x x x x  x x  x x x x 

6 Registreringsfas x x x x x x x x x x x x x 

 
 
Tabell 1 visar att beslutsfasen (4) alltid finns med, liksom registreringsfasen (6), vilket inte är 

förvånande, eftersom syftet är att få fram ett namn. Intressantare är att de flesta företagen går 

igenom en målsättningsfas (1) och en testfas (5), och att inspirationsfasen (2) och 

jämförandefasen (3) varierar, eller inte uppstår.   

 
Sammanfattningsvis kan man se att de flesta företagen vill ha ett företagsnamn som kan 

kopplas direkt till företagsverksamheten, ska vara lätt att uttala, och ser snyggt ut grafiskt. 

Inspirationsfasen kan se ut på många olika sätt, t.ex. genom att leta nyckelord eller ta hjälp av 

vänner. Denna fas behöver heller inte genomgås. Under den tredje fasen jämförs 

namnförslagen genom diskussion och/eller namnlistor, och man kan konstatera att företagen 

lättare såg vilket namn som skulle väljas när de stod nedskrivna på en lista. Oftast bestämde 

entreprenörerna det slutliga företagsnamnet utifrån egna känslor och tyckanden. Man kan se i 

materialet att utomståendes åsikter är viktiga, men inte påverkar entreprenörernas namnval, 

eftersom de allt som oftast bestämt företagsnamnet innan det testades bland utomstående, 

dock kan man konstatera att entreprenörerna tog till sig utomståendes åsikter om det bestämda 

namnet. Man kan också fastställa utifrån materialet, att inget av företagsnamnen ändrades 

efter att det testats bland utomstående personer. Registreringsfasen var alltid den slutliga, och 

det namn som bestämdes i fas fyra var också det som godkändes vid registrering. Slutligen 

kan man konstatera att faserna ett, fyra, fem och sex allt som oftast har sin bestämda plats i 

namngivningsprocessen, och att faserna två och tre uppträder mer oregelbundet. Detta beror 

på hur företagen letar inspiration, hur många namnförslag som uppkommer, t.ex. genom 
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nyckelord, att ta hjälp av utomstående, att från början veta vilket namn företaget ska namnges 

till, och hur många entreprenörer det finns inom företaget.  

6. Diskussion och slutsats 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka namngivningsprocessen, och dess faser som 

olika företag genomgår för att bilda ett företagsnamn. Den frågeställning som skulle besvaras 

var följande: Hur går det till när ett företag bildar ett företagsnamn? Vilka faser går de 

igenom? Skiljer sig namngivningsprocessen för ett företag mot namngivningsprocessen för ett 

personnamn?  

6.1 Ett företagsnamn kan innehålla många delar  
 
Ett multimodalt företagsnamn innehåller främst lingvistiska och visuella aspekter, men 

ljudelement och känslor kan också förekomma. Språkliga drag kan utveckla betydelsen av ord 

som ingår i identifieringsdelen hos ett företagsnamn, och det är denna del som skiljer 

företagen åt (Sjöblom, 2008:352). I min analys kan man se att entreprenörerna anser att 

företagsidentiteten är viktigt. Nästan alla 13 företag lägger mest tid på att fundera kring vad 

företagsnamnet ska uppnå för mål, och vilken identitet verksamheten ska avspegla i 

samhället, t.ex. vid val av direkt, indirekt eller komprimerad koppling mellan företagsnamn 

och företag. De flesta företagen ville ha ett namn med direkt koppling. Det betyder att namnet 

direkt beskriver vad verksamheten utför (Sjöblom, 2008:359), men ibland kan också indirekta 

förhållanden mellan namn och företag förekomma. Ett indirekt förhållande betyder att namnet 

innehåller en intellektuell del (metaforisk), som på ett eller annat sätt kan kopplas till 

företaget (ibid.). Min analys visar också att vissa företag använder sitt egennamn för att visa 

vem som står bakom företaget, och för att öka trovärdigheten, något som Ainiala et.al (2016) 

understryker, att sammansättningen av för- och efternamn leder till en starkare tillförlitlighet 

(s.356 - 358). Dock kan man i min analys se att geografisk plats inom företagsnamn inte 

förekommer så ofta, vilket kan tänkas annorlunda om man ska lyssna till vad Sjöblom 

(2008:256 - 358) säger, då författaren menar att det brukar vara vanligt förekommande i 

namngivning av företagsnamn.   

  Fox (2011) menar att forskare inom lingvistik anser att företag alltid relateras till identitet, 

bild och rykte, och att ett företag lätt kan få en oönskad identitet om namnet inte stämmer 

överens med verksamheten (s.1 - 16). Ainiala et.al (2016) håller med Fox (2011) om att 
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namnet är viktigt gällande den bild som företaget vill ska speglas utåt mot konsumenterna, 

och termer som profil, identitet och bild kan tänkas viktiga (s.223).  

 Ett företagsnamn måste enligt Sjöblom (2008) framställa olika typer av meningsskapande i 

konsumenters minnen, och multimodalitet är på så sätt viktigt (s.374). Detta innebär att 

samverkan mellan företagsnamn och logga kan ses som viktigt, och olika typografiska delar 

kan förekomma som t.ex. typsnitt, färger, bakgrund, och form på namnet (s.365 - 366.) Min 

analys visar att vissa av entreprenörerna ansåg att namnet blev mer självklart när de såg det 

tillsammans med loggan, och min studie kan därför liknas vid Sjöbloms (2008) antaganden.  

 Mitt resultat visar också, att det inte endast räcker med hur namnet ska kopplas till 

företagets verksamhet, eller att det ser bra ut grafiskt. En annan relevant företeelse var att 

namnet skulle kunna uttalas lätt och ”ligga rätt i munnen”. Aldrin (2011:125) menar att 

praktiska funktioner, som t.ex. lätt att uttala och lätt att stava är viktigt i skapandet av ett 

namn. Mitt resultat visar också, att det är vanligt förekommande att entreprenörerna till största 

delen kommer på namnförslag själva, vilket kan liknas vid Kolins och Labans (1995) 

forskning, som visar att namnet bestäms av cheferna på företaget (s.67 - 75). Det kan å ena 

sidan vara bra att komma på namnförslag själva, eftersom man oftast har en tanke kring vad 

företaget vill heta. Men å andra sidan kan det vara bra att ta hjälp av utomstående, eftersom 

andra människors tankar kring namn kan hjälpa entreprenören att tänka utanför boxen, vilket 

kan leda till att ännu bättre namnförslag kan uppkomma. Ser man istället till de tidigare 

nämnda studierna inom kommersiella namn och dess namngivningsprocesser, tar cheferna 

oftast hjälp av utomstående konsultfirmor eller medarbetare (Siu & Zhang, 2000:81 - 92). 

Anledningen till att företagen i detta material till största delen inte gjort det, kan bero på att de 

är mindre företag, och då blir det istället en ekonomisk fråga.  

 Min analys visar också att vissa företag påverkats av det Karlsson (2000) talar om, 

nämligen att man inte kan döpa ett företag till ett allmänt ord, eftersom man inte kan få 

ensamrätt på ord som förekommer i vår språkliga kommunikation (s.68). Detta har gjort att 

vissa företag, t.ex. företag ett och åtta, som velat döpa sina företag till allmänna ord, fått tänka 

till hur de kan namnge sitt företag, och försöka hitta namnkombinationer som kan godkännas 

vid registrering.  

 Gällande registrering av företagsnamn kan även detta ställa till det för entreprenörerna. 

Vissa företag, t.ex. företag nio, menar att man måste tänka på vad man kan heta, och att man 

inte kan döpa sitt företag till vad som helst. Bolagsverket har som tidigare nämnt en lista med 

sex punkter som ska finnas som en vägledning för entreprenörer som funderar på att skapa ett 

företagsnamn.  
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 Det finns också företag som står och väger mellan ett svenskt eller engelskt namn, och 

exempel på detta är företag tre, sju, åtta, 11 och 13. Företag nummer fyra har valt att döpa sitt 

företag till ett portugisiskt namn, vilket kan ses som det mest utstickande namnvalet i denna 

studiens material. Sjöblom (2008) nämner, att ett företagsnamn som har ett ord på t.ex. 

engelska i Sverige, kan tolkas olika beroende på människors språkkunskap (s.356 - 358). 

Dock kan ett engelskt namn vara nödvändigt om företaget ska etablera sig på den globala 

marknaden (Sjöblom, 2013: 3 - 7).  

6.2 Namngivningsprocessens faser  
 
Min analys visar att företagen genomgår en namngivningsprocess bestående av sex faser: 

målsättningsfas (1), inspirationsfas (2), jämförandefas (3), beslutsfas (4), testfas (5) och 

registreringsfas (6).  Det går därför att urskilja både likheter och skillnader från de tidigare 

nämnda forskningarnas namngivningsprocesser inom kommersiella namn, men också 

gällande förnamn. Den första fasen i min studie: målsättningsfasen, berör företagens 

målsättning av företagsnamnet, och vad namnet bör innehålla för att ge verksamheten rätt 

företagsidentitet utåt sett. Denna målsättningsfas (1) kan jämföras med Kohli och Labhan 

(1995), McNeal och Zeren (1981), samt Shipley et.al (1988), eftersom deras första fas i 

namngivningsprocessen också berör målsättning av företagsnamn. Mina resultat visar också 

att målsättningsfasen är en av de viktigaste faserna i namngivningsprocessen, eftersom det är 

under denna fas grunden byggs upp för namnet, vilket också Shipley et.als studie från 1988 

visar (redovisad av Siu och Zhang 2000). Dock kan man se i Sius och Zhangs (2000) studie, 

att målsättningsfasen inte förekommer, utan företagen går direkt på att skapa namnet (s.81 - 

92).  

 För det andra visar min analys, att faserna två (inspirationsfas) och tre (jämförandefas) kan 

se annorlunda ut beroende på förekomsten av antalet namnförslag. Man kan utifrån min 

studies resultat konstatera att faserna två och tre handlar om att leta inspiration, jämföra och 

utvärdera företagsnamnen/företagsnamnet (se under avsnitt 5.3 och 5.4). Resultatet visar att 

de flesta företag letar inspiration genom brainstorming för att hitta passande 

nyckelordskombinationer, som förekommer inom verksamhetsområdet. Det inträffar också att 

företagen tar hjälp av vänner och utomstående personer för att komma på namnförslag. Dock 

kan man se i min analys, att fas två inte alltid behöver förekomma hos alla företag, om 

företagsnamnet redan bestämts under fas ett (målsättningsfas). Min analys visar också att ett 

flertal företag bestämt namn under fas två (inspirationsfasen), vilket leder till att fas tre 
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(jämförandefas) inte alltid behövs. Min analys visar att företagen under fas tre 

(jämförandefasen) allt som oftast skriver ned namnförslagen på lappar och listor, för att sedan 

diskutera dessa. Man kan konstatera att min studie stämmer överens med de andra studiernas 

namngivningsprocesser, eftersom forskarna menar att ”mellanfaserna” handlar om att leta 

inspiration genom t.ex. brainstorming, skapa listor på namnförslag och utvärdera namnen 

genom t.ex. diskussion, och namntester (Kohlin & Labhan, 1995:67 - 75) (Siu & Zhang, 

2000:81 - 92). 

 För det tredje visar min analys att en beslutsfas (4) alltid förekommer, vilket inte är 

förvånande, eftersom namnet förr eller senare ska bestämmas. Man kan se att alla 

namngivningsprocesser som tidigare nämnts, på ett eller annat sätt har en beslutsfas, men att 

den kan förekomma tidigare eller senare i namngivningsprocessen. För det fjärde visar min 

analys att de flesta företagen genomgår en testfas (5), vilket kan tänkas vara en skillnad från 

de tidigare nämnda studierna. Detta kommer diskuteras mer ingående under avsnitt 6.3. För 

det femte visar min analys att en registreringsfas (6) alltid förekommer, vilket inte heller är 

förvånande, då namnet på ett eller annat sätt måste registreras. På samma sätt som 

beslutsfasen kan man se att registreringsfasen förekommer i de tidigare forskningarnas 

namngivningsprocesser, och denna är allt som oftast placerad som den allra sista fasen.  

6.3 Testfasen – hur viktig?  
 
Min analys visar att en testfas (5) förekommer i företagens namngivningsprocess. Denna 

förefaller vara ovanlig, men också en av de viktigaste och mest utstickande faserna, jämfört 

med de tidigare forskningarnas namngivningsprocesser. I min analys ser man tydligt att 

företagen testar namnet bland vänner och bekanta innan registrering sker (se tabell 1), för att 

se de rektioner som kan tänkas uppkomma kring företagsnamnet.  

 Kohlin och Labhan (1995) menar att ett lämpligt varumärkesnamn är viktigt, speciellt för 

dagligvaruföretag, eftersom kontakten med kunder förekommer oftare till skillnad från 

industriföretag (s.67 - 75). Ser man dock på deras faser i namngivningsprocessen, 

förekommer ingen fas som berör att testa namnet bland konsumenter. Å ena sidan är vänner 

och bekanta i min studie inte företagets kunder, men å andra sidan kan de eventuellt bli 

potentiella kunder, och deras åsikter kan därför vara relevanta gällande namnvalet. Det kan 

tänkas vara bra med utomståendes åsikter för att se ifall namnet stämmer överens med den 

bild entreprenörerna vill förmedla. Det får inte glömmas av att ett namn som ger företaget sin 
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rätta företagsidentitet kan vara viktigt om man ser till företagets chans att växa inom sitt 

verksamhetsområde (Fox, 2011:1 - 16).   

 Aldrin (2011) beskriver att föräldrar testar namnet på barnet, vilket till viss del kan liknas 

med testfasen i min analys (s.34 - 36). Dock är det å ena sidan skillnad att testa namnet på ett 

barn jämfört med ett företag, men å andra sidan finns fasen med i förnamngivningsprocessen, 

vilket påminner mer om min studies resultat, än många av de andra namngivningsprocesserna 

hos kommersiella namn.  

 En intressant iakttagelse är också fas fem i namngivningsprocessen som framkom i 

McNeals och Zerens studie från 1981 (redovisad av Siu och Zyang 2000). Denna fas innebar  

att: ”genomföra en konsumentundersökning.” (s.81 – 92), vilket är den enda studien av de 

tidigare nämna forskningarna inom kommersiella namn som har en sådan fas. Detta kan 

tänkas intressant, att konsumentundersökningar förekommit på tidigt 80-tal, men att de verkar 

ha försvunnit under senare tid, eller helt enkelt inte vägts in i namngivningsprocesserna. 

Därför är min studie intressant, eftersom den visar att entreprenörerna vänder sig till 

utomstående personer för att höra deras åsikter kring namnvalet. Det bör dock tilläggas att 

namnen allt som oftast redan är bestämda innan testfasen sker, men denna fas kan ändå ses 

som viktig, eftersom entreprenörerna ändå väger in utomståendes åsikter, vilket inte visats 

explicit i tidigare nämnda forskningar.  

6.4 Företagsnamnens namngivningsprocess i jämförelse med förnamnens 
namngivningsprocess 
 
Om man jämför denna studiens sex faser i namngivningsprocessen gällande företagsnamn, 

med Aldrins (2011) förnamngivningsprocess kan både likheter och skillnader urskiljas. För 

det första inleds förnamngivningsprocessen med en inspirationsfas (föräldrarna söker 

medvetet efter inspiration i sin omvärld) (s.34 - 36), vilket kan skiljas mot den aktuella 

studiens första fas hos företag som handlar om, att sätta upp mål med företagsnamnet 

(målsättningsfas). För det andra fortsätter förnamngivningsprocessen med en jämförandefas 

(föräldrar ställer upp namnen och jämför dessa mot varandra) (ibid.), vilket skiljer sig mot 

företagens namngivningsprocess som handlar om att leta inspiration (inspirationsfas). För det 

tredje är nästa fas gällande förnamn, att testa namnet (föräldrarna testar namnet på barnet, 

också för att se omgivningens relationer) (ibid.), vilket skiljer sig mot företagens 

namngivningsprocess, som jämför sina namnförslag i denna fas (jämförandefas).  

 För det fjärde är nästa fas i förnamngivningsprocessen att bestämma det slutliga namnet 

(man beslutar vad barnet ska heta) (ibid.), vilket kan liknas med företagens 
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namngivningsprocess, som under samma fas också bestämmer det slutliga namnet 

(beslutsfas). För det femte menar Aldrin (2011) att föräldrarna i fas fem registrerar namnet 

(föräldrarna registrerar namnet hos myndigheter) (ibid.), vilket skiljer sig mot min studie som 

under fas fem testar namnet bland utomstående personer. Den slutliga fasen i 

förnamngivningsprocessen handlar om att tillkännage namnet (föräldrarna berättar om namnet 

för sina nära och kära) (ibid.), vilket skiljer sig mot namngivningsprocessen hos företag, då 

deras sista fas är att registrera det slutliga företagsnamnet.  

 Man kan alltså konstatera att det förekommer både likheter och skillnader i båda 

namngivningsprocesserna. Man får inte glömma att den största skillnaden är att namnets 

bärare skiljer sig: företag-person. De likheter man kan se är att de å ena sidan innehåller lika 

många faser i processerna (6st), och att dessa faser på ett eller annat sätt påminner om 

varandra, men å andra sidan förekommer faserna i olika ordning. Den enda fasen som 

uppträder samtidigt i de båda processerna är fas fyra: beslutsfasen. Det är rimligt att denna 

fasen sammanfaller, eftersom syftet med ett företagsnamn och ett personnamn är att komma 

fram till ett namn, oberoende antalet faser före eller efter.  

 Min analys visar också att faserna ett, fyra, fem och sex allt som oftast har sina bestämda 

platser i namngivningsprocessen, och att faserna två och tre kan variera, eller bortses. Dock 

kan faserna byta plats, och vissa faser kan hoppas över. Detta kan likställas med Aldrins 

(2011) studie, då hon understryker att faserna i förnamngivningsprocessen kan gå omlott, att 

faserna är rörliga och kan byta plats. Alla faser behöver inte ingå i förnamngivningsprocessen, 

och vissa kan ibland upprepas flertalet gånger (s.34 - 36).  

 Man kan konstatera att min studie till största delen liknar Kohlins och Labhans (1995) 

namngivningsprocess, som berör varumärkesnamn. Deras namngivningsprocess består av fem 

faser, och dessa sker i en liknande ordning som namngivningsprocessen i min analys visar. 

Den största skillnaden mellan deras och min studie är att en testfas inte förekommer hos 

Kohlin och Labhan, vilket min studie visar på ett tydligt sätt. Som tidigare nämnts förefaller 

denna vara en av de viktigaste faserna. Ett kommersiellt namn är namn med ekonomiska mål, 

och som på ett eller annat sätt styr konsumenters och investerares val (Sjöblom, 2016:212 - 

213). Utomstående personers åsikter kan därför tänkas vara relevanta, eftersom det i slutändan 

är de som ska kunna koppla ihop namnet med företagsidentitet, och eventuellt 

verksamhetsområde. 

  Ainiala et.al (2016) beskriver, att det finns många olika syften ett företagsnamn bör 

uppfylla, och det viktigaste är marknadsföringssyftet. Namnet är viktigt när det gäller den bild 

som företaget vill ska speglas utåt mot konsumenterna (s.223). Ett bra företagsnamn kommer 
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bli allt viktigare i framtiden om man ska lyckas etablera sig på arbetsmarknaden, i alla fall om 

man ska lyssna till Sjöblom (2008), som påstår att namn säljer extremt bra, och att företag 

ibland kan tänka sig att betala en stor summa pengar för att få hjälp med ett bra namn (s. 76 - 

82).  

 Som tidigare nämnt påminner min studie till största delen om Kohlin och Labhan (1995), 

men mitt resultat visar också, att faserna som företagen genomgår är en blandning av de olika 

faserna som nämnts i de tidigare forskningarnas namngivningsprocesser. Dock kan man 

konstatera att faserna i alla namngivningsprocesser som nämnts (gamla som nya) i denna 

uppsats liknar varandra, och verkar vara ständigt återkommande, oberoende kommersiell 

verksamhet. En viktig iakttagelse i min studie är att utomstående personers åsikter är viktiga 

gällande tolkning av namnet, vilket inte framkommit på ett explicit sätt i de tidigare nämnda 

forskningarna. Entreprenörerna anser att målet med namnet är viktigt, vilket också skapar 

företagets identitet och bild utåt, och att namnet till största delen ska förmedla vad 

verksamheten gör, vara lätt att uttala, och se bra ut grafiskt. Detta är också något som Siu och 

Zhang (2000) håller med om. Man kan också konstatera att liknande faser förekommer mellan 

företag och personnamn, men att de sker i olika ordning.  

 Min undersökning är relevant för framtida forskning då den visar hur entreprenörer skapar 

ett företagsnamn, vilket verkar vara ett outforskat område. Det är också relevant att studien 

har gjorts på småföretag, vilket kan vara viktigt då dessa enligt mig kan glömmas bort, 

eftersom de större företagen kan anses mer intressanta. Dock kunde materialet å ena sidan 

varit mer omfattande, vilket gjort att generaliserbarheten blivit bättre. Men å andra sidan har 

en ingående och noggrann analys gjorts, vilket kan tänkas viktigt. Den är också intressant ur 

ett samhällsperspektiv då entreprenörer, erfarna som oerfarna, kan få en inblick i hur det går 

till när man ska namnge sitt eller någon annans företag, och hur man kan gå tillväg, och vad 

man kan tänka på för att namnet ska godkännas vid registreringen. För framtida forskning 

hade det varit intressant att undersöka om namngivningsprocesserna ser olika ut beroende på 

verksamhetsområde, och ifall de skiljer sig åt beroende på företagets storlek.  

 

7. Sammanfattning  
 
Uppsatsen inleds med en bakgrund till varför ämnet har varit intressant att undersöka av den 

anledningen att det aldrig har gjorts studier kring registrerade företagsnamn, och dess 

namngivningsprocess. Efter inledningen kommer syftet där jag beskriver vad jag ska 

undersöka, och vilken frågeställning som ska besvaras, vilket också är utgångspunkten i min 
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uppsats. En disposition förklarar sedan hur min uppsats är upplagd och under vilket avsnitt 

man kan hitta respektive del. Efter dispositionen nämner jag tidigare forskning, och de 

namngivningsprocesser som finns inom kommersiella namn, och även bland personnamn. 

Under detta avsnitt finns fem forskningar som ligger till grund för att jag ska kunna tolka de 

resultat som undersökningen leder fram till. Sedan beskriver jag teorin där jag bland annat tar 

upp begrepp som t.ex. företagsnamn, och annan relevant fakta som ska finnas som stöd för 

tolkningen av resultatet.  

 När teorin beskrivits nämner jag metod och material. I detta avsnitt får man veta vad för 

material jag utgått ifrån, och att det har samlats in och analyserats kvalitativt. Här nämns även 

generaliserbarheten av studien, och att denna kunde sett annorlunda ut om materialet varit 

större. Mot uppsatsens senare del kommer resultatet. Där beskrivs vad jag kommit fram till, 

och jag redovisar resultatet med hjälp av en explicit tabell. I resultatet kan man se att det 

förekommer en namngivningsprocess som består av sex olika faser, att namnet ska vara lätt 

att uttala och se bra ut grafiskt.  Till sist kommer diskussion och slutsats där jag diskuterar 

mina funna resultat, och drar slutsatser som besvarar min frågeställning. Detta kan t.ex. vara, 

att den namngivningsprocess som framkommit genom analysen kan användas som en hjälp 

för entreprenörer (erfarna som oerfarna) vid bildande av ett nytt företagsnamn. 
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Företag 10: Intervjuades den 15/11-2016 
 
Företag 11: Intervjuades den 30/11-2016  
 
Företag 12: Intervjuades den 30/11-2016 
 
Företag 13: intervjuades den 25/11-2016 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide: 
 
1. Vad heter ditt företag?  

   
2. Hur länge har ditt företag funnits?   

 
3.  Inom vilken bransch skulle du säga att ditt företag är verksamt? 
 
4. Hur gick det till när du valde namnet?  
 
5. Vilka funktioner vill du att namnet ska fylla för ditt företag?  
 
6. Kom du på namnet själv eller tog du hjälp av någon annan?  
 
7. Har det tagit lång tid för dig att komma på namnet?  
 
8. Hur tror du att namnet kommer påverka ditt företag längre fram i tiden? Hur har namnet 
påverkat ditt företag hittills?  
 
9. Hade du några andra förslag uppe innan du valde namnet och hur gick du tillväga för att 
välja ett av dessa namn?  
 
10. Testade du namnet hos andra människor innan du registrerade det? 
 
(11. Kom du överens med din kollega om namnet?)  
 
12. Om du fick beskriva din process kortfattat hur du kommit fram till företagsnamnet, hur 
skulle du beskriva den då? (från början till slut) 
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