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Abstrakt 

 
I denna uppsatsen studeras de svenska samtida hästnamnen som finns 2016 och syftet har 

varit att kategorisera namnen och jämföra utifrån ett könsperspektiv. Namnen hämtades från 

försäkringsbolaget Agria och utgjorde totalt 396 namn, således 198 namn per kön.  Det visade 

sig att namnbeståndet skiljer sig åt mellan könen på hästarna vilket tyder på en könsskillnad. 

Det är vanligare att sto får personnamn medan valack/hingst har mer tendens att få ett fiktivt 

namn. Namnen i sig visar sig ha likheter i viss mån med det som tidigare studier har visat, 

men en viss förändring har skett. Det tyder på att en högre grad av en humanisering av 

hästarna har gjorts och samma könsmönster som är i människors namn finns även i deras. 
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1. Inledning 
 

Idag är det inte ovanligt att vi äger eller är omgivna av ett sällskapsdjur, vare sig det är i 

hemmets vrå eller utanför det egna hemmets sfär. Överlag tycks vi människor ha tagit till oss 

våra sällskapsdjur på en humanitär nivå och vi ser dem som en del av familjen, och de är 

alltså våra familjemedlemmar. Detta verkar även reflektera sig i namnen då vi tenderar att 

döpa dem efter liknande principer som vid namngivning av en människa (se exempelvis 

Leibring 2016:617). Då vi namnger människor sker en social handling och med hjälp av 

namnvalet skapas en slags identitet. Djurnamnet vi skapar blir också en form av social 

handling där vi genom namnet skapar djurets identitet.  

Hästar, specifikt privatägda ridhästar, kan ses vara ett nyttodjur och fungera som ett 

sällskapsdjur. Dock anses de möjligtvis vara mer som ett sällskapsdjur i dagens samhälle än 

ett nyttodjur som var deras främsta funktion förr i tiden. Med anledning av hästarnas 

förändrade roll för oss människor skapas en intressant möjlighet då deras funktion som djur 

har reformerats och det blir då relevant att undersöka om deras namn också har förändrats på 

något vis. Detta kan även ge en inblick i om namnen på dem också får en könsmarkering 

såsom människors namn. Baserat på det till få antalet tidigare studier (se vidare avsnitt 2.2) 

tyder mycket på att hästarna bär antroponymer (personnamn) vilket påvisar starkt att det skett 

en humanisering av djuret. Med hjälp av namnen kan det möjligen även sägas att vi skapar en 

automatisk könsmarkering då kvinnor respektive män tenderar att få namn som är typiska för 

vartdera könet, och detta är således något vi möjligtvis gör med hästnamnen också.   

En indikation på att en humanisering skett av andra djur såsom hundar och katter har 

påpekats av bland annat Othén (2007) och Saarelma-Paukkala (2015). En del kunskap kring 

specifikt hästar och deras namn finns sedan tidigare men kan fortfarande utvecklas. Hur ser 

det egentligen ut med hästnamnen? Vad tenderar vi att ge för namn till våra hästar?  

1.1. Syfte 

 

Namnforskningen har generellt haft störst fokus på personnamn och ortnamn, och djurnamn 

har tenderat att placeras in i en kategori kallad övriga namn (se exempelvis Nyström 

2013:158). Djurnamn är ett fält inom namnforskningen som fortfarande behöver mer 

forskning att tillgå. Som tidigare nämnt är studier kring hästnamn väldigt få till antalet och en 

undersökning som behandlar samtida hästnamn verkar hittills inte utförts av någon i Sverige. 
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Därmed kan denna uppsats förhoppningsvis i någon mån vara en ansats och bidrag till 

kunskapen om hästnamnen vi har idag 2016. 

Syftet med denna uppsats är att studera samtida hästnamn för att få en överblick av 

namnskicket i modern tid samt jämföra namnen utifrån en könsaspekt. Detta för att få en 

uppfattning om huruvida hästnamnen visar en könsmarkering eller inte. För att få just en 

omfattande översikt av hästarnas namnskick är syftet att kategorisera in namnen som då 

ger en inblick från vilken namnkategori hästnamnen har hämtats ifrån. Frågeställningarna 

är: 

 

1. Vad namnges hästar till idag år 2016? Vilka slags lexikala namnkategorier används vid 

namnen på hästar?  

2. Går det att urskilja ett könsrelaterat namnmönster? I vilken mån kan namnen antas 

indikera en könsmarkering?  

 

1.2. Disposition 

 

Uppsatsen inleds med motivering samt syftesbeskrivning av ämnet. I kapitel 2 ges en översikt 

av den tidigare forskning som finns inom området och består av två underavsnitt som 

redovisar allmän djurnamnsforskning (namn på andra djur än hästar) samt den tidigare 

forskning som berör specifikt hästnamn. Detta följs av kapitel 3 som behandlar teori, närmare 

bestämt genusteori, för att hjälpa till att definiera vad genus innebär samt ge en översiktlig 

bild över skillnaden mellan manligt och kvinnligt som är en viktig aspekt för uppsatsens 

analys och resultat. I kapitel 4 ges en redovisning av den valda metoden för undersökningen 

samt en redovisning av vilket material som använts. De slutgiltiga resultaten av 

undersökningen redovisas, diskuteras och analyseras i kapitel 5. I kapitel 6 förekommer 

diskussioner och slutsatser utifrån resultatet och följs sedan av idéer kring intressanta fortsatta 

studier i anslutning till detta ämne. Slutligen avslutas uppsatsen med kapitel 7 där hela 

undersökningen sammanfattas. 

 

  



 

3 

2. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen kring djurnamn som fenomen att behandlas. 

Först redovisas forskning inom den allmänna djurnamnsforskningen som behandlar namn på 

andra djur än hästar och därefter behandlas den tidigare forskningen av hästnamn. Generellt 

har den allmänna djurnamnsforskningen en rikare forskningsansats vilket påvisar att 

forskningen av hästnamn behöver kompletteras. Den allmänna djurnamnsforskningen som 

redovisas här består av svenska såväl som internationella studier medan forskningen om 

hästnamn endast består av svenska studier. En slutsats är att de studier som tidigare behandlat 

hästnamn endast har studerat vilka hästnamn som användes förr i tiden och det förfaller 

saknas en som behandlar samtida hästnamn. Sammanfattningsvis har studier tillhörande den 

allmänna djurnamnsforskningen fått fram resultat som hypotetiskt även skulle kunna gälla för 

namnen på hästar och detta är anledningen till varför de också tas upp här. 

 

2.1. Djurnamnsforskning 

 

De djurnamn som har studerats i högsta grad inom namnforskningen hittills är namn på 

människans mest populäraste sällskapsdjur, nämligen hundar samt katter. Generellt är 

möjligtvis den mest omfattande studien i Sverige som behandlat djurnamn Katharina 

Leibrings avhandling Sommargås och Stjärnberg: studier i svenska nötkreatursnamn från år 

2000. I avhandlingen studeras namnen på kor samt oxar men även ett antal hästnamn 

redovisas, dock ett litet antal på 25-tal hästar. Utifrån detta konstaterar Leibring bland annat 

att de namngivna hästarna ofta har fått namn efter sin färg, t.ex. Blacken, Bruningen och 

Brunte. Flera av namnen står även appellativ nära, t.ex. Kopparfox. Även härkomstbetecknade 

namn såsom Fryksdalingen och berömmande och smeksamma namn såsom Pärla och Docka 

förekommer (Leibring 2000:17, Leibring 2001:11). Generellt har inte Leibrings studie en 

betydande roll för min egen då hon inte har som syfte att undersöka hästnamn. Eftersom hon 

undersöker namn på nötkreatur och hämtar namnen ur bland annat värmländska 

bouppteckningar kan namnen liksom metodvalet i detta fall inte liknas vid med min egen 

studie, men hennes undersökning är ändock värd att nämnas eftersom det är en av få studier 

där hästnamn redovisas.   

I en kandidatuppsats författad av Johanna Othén år 2007 undersöks samtida hundnamn 

med fokus på de 50 populäraste namnen bland totalt nio olika hundraser. Studiens material 
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hämtas från Agrias försäkringsdatabas och ger totalt ett namnmaterial på 450 namn. 

Utifrån detta valde Othén att sortera de nio hundraserna i tre olika grupper, nämligen 

sällskapshundar, brukshundar samt jakthundar och då med de tre vanligaste och 

specifikaste raserna för varje grupp. Slutligen kategoriserade hon in namnen i kategorier 

hon valt att kalla personnamn, hundnamn och övrigt (Othén 2007:18–19). Genom att 

kategorisera in namnen vill hon jämföra hundnamnen med varandra med utgångspunkt i 

hundens ras och kön. Resultatet av studien var att personnamn var det vanligaste bland 

hundnamnen och övriga kategorier som namnen hämtades från var främst tidigare kända 

hundnamn (Othén 2007:28). Överlag fanns dock skillnader mellan namnen på raserna då 

exempelvis sällskapshundar i högre grad hade personnamn medan jakthundarna istället 

tenderade att bära mer traditionella hundnamn (ibid.). Vad gäller könsaspekten på namnen 

var personnamn vanligare på tikar medan hanhundars namn dominerades av traditionella 

hundnamn, och könsneutrala namn var vanligast hos sällskapshundar och hundrasen 

schäfer (ibid.). Överlag har Othén (2007) inspirerat denna studie när det gäller materialval 

samt metod då även min studies material är hämtad ur Agrias namnkorpus samt syftar till 

att kategorisera in namnen för att sedan jämföra utifrån en könsaspekt (se vidare i kapitel 

4).  

Minna Saarelma-Paukkala har i en studie från 2015 undersökt namn på hundar och 

katter i Finland och fokuserade då på hur namnen skiljde sig åt morfologiskt, fonologiskt 

samt semantiskt. För studien samlar hon in sitt material från en finsk namnkalender för 

katter respektive finsk namnkalender för hundar, och materialet omfattas av 593 namn på 

katter samt 659 namn på hundar. Studien visade att kattnamnen oftast började på /m/ och 

innehöll fonemen /i/, /r/ och /s/ och namnen var i allmänhet korta (Saarelma-Paukkala 

2015:224). Semantiskt var kattnamnen i många fall transparenta och beskrev kattens 

utseende (ibid.). Katterna hade även finska och utländska personnamn men även namn från 

fiktiva karaktärer av olika slag (Saarelma-Paukkala 2015:224–225). Vad gäller 

hundnamnen skiljde dem sig morfologiskt från kattnamnen då de innehöll andra suffix, 

sådana suffix som egentligen inte har en semantisk mening men som är formade för att 

vara korta och lätta att uttala så att hunden lättare kan tilltalas. Generellt var dock också 

hundnamnen transparenta och beskrev utseende men även ras. Vidare bestod hundnamnen 

av finska såväl som engelska personnamn men också namn från kända personer och fiktiva 

karaktärer (Saarelma-Paukkala 2015:226–228). En intressant iakttagelse som hon gör 

utifrån detta är att kattnamnen, i vissa fall, har en uppenbar könsmarkering i namnet. Det 

uppstår naturligt i de fall då namnen har ordinära manliga eller kvinnliga personnamn, 
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namn på kända män eller kvinnor i verkliga livet eller fiktion samt i namn som innehåller 

feminina eller maskulina ordalag såsom Belladonna eller Gubbe. Samma sak gäller i fallet 

med hundnamnen, dock har hundarna många fler könsneutrala namn (Saarelma-Paukkala 

2015:226, 229).  

Saarelma-Paukkala (2015) och Othén (2007) undersöker liknande material men med olika 

aspekter och trots det drar de båda samma slutsats – personnamnen är vanligast 

förekommande vilket båda tolkar som att en humanisering av djuren har skett. Frågan är om 

detta även är något som möjligtvis uppenbarar sig i min studie också? 

I en amerikansk studie som genomfördes år 2007 av Ernest. L. Abel och Michael Kruger 

undersöktes amerikanska och australienska katt-och hundnamn. Deras syfte med studien var 

att jämföra namnen med varandra och undersöka namngivningen på djuren ur ett stereotypiskt 

könsperspektiv baserat på fonologiska egenskaper. Materialet i undersökningen bestod av de 

60 mest populäraste namnen på vartdera kön och djur i båda länderna och de samlade in 

namnmaterialet från databasen Bow Wow Meow (Abel & Kruger 2007:55). Eftersom de ville 

jämföra namnen ur könsperspektivet men också jämföra namnskicket länderna emellan valde 

de att analysera materialet med hjälp av Fisher’s exact, Chi Square tests samt Student’s t test 

då det är statistiska analyser som kan användas för att se skillnader mellan utvalda grupper. 

När de skulle analysera vad i namnen som symboliserade den stereotypiska könsmarkeringen 

fokuserade dem på den sista bokstaven i namnet. De fonem som de ville klassa manligt var 

således b, c, d, g, k, l, m, n, o, p, r, s, t, w samt x. Det som istället klassades kvinnligt var de 

namn som slutade på a, e eller i. De namn som slutade på bokstäverna h och y valde dem att 

anse vara mångtydiga då de möjligtvis kunde förekomma i båda manliga och kvinnliga namn 

(Abel & Kruger 2007:55–56). Undersökningen visade att de kvinnliga djuren överlag hade 

längre namn än de manliga djuren. Hundar hade också en högre procentandel av mångtydiga 

slutbokstäver än katter. Överlag hade de amerikanska namnen märkbart högre procentandel 

med fonem som var typiska för manliga namn och en lägre procentandel med mångtydiga 

slutbokstäver än de australiensiska namnen. De konstaterar utifrån resultatet att 

namngivningen av manliga och kvinnliga djur generellt följer samma mönster som vid 

namngivningen av människors namn och att det såldes finns likheter mellan människors och 

djurs könsmarkering (Abel & Kruger 2007:59–62).  

Katharina Leibring har i en studie från 2015 undersökt hund-och kattnamn och ville med 

undersökningen presentera stora namnkategorier hos hundar och katter samt beröra skillnader 

i namngivningen av olika kön. Leibring ville med studien också diskutera förhållandet mellan 

hund-och kattnamn och populära namn på barn eftersom det blivit en alltmer gemensam 
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domän. Materialet för undersökningen bestod av hundnamn hämtade från CHR (Centrala 

hundregistret) vid årsskiftet 2012–2013 och kattnamnen hämtades från försäkringsbolaget 

Agria 2001 och 2011. Totalt användes de 50 vanligaste namnen för varje kön av hundar 

respektive katter, men en närstudie gjordes av de 20 vanligaste namnen som användes av 

både han-och honhundar. För en semantisk analys av materialet undersöktes de 500 

vanligaste namnen (Leibring 2015:136–137). Materialet analyserades sedan både 

kvantitativt och kvalitativt. Metoden var kvantitativ när hon redovisade de vanligaste 

namnen för respektive djurart och kön samt undersökte vilka vanliga hundnamn som 

användes om båda könen och försökte då utröna om det fanns ett gemensamt namnförråd 

för hundar och katter. Detta utökar Leibring med en morfologisk analys där hon studerar 

om namnen är enkla eller sammansatta, namnlängd utifrån stavelser, vilka slutbokstäver 

som kännetecknar han-resp. honnamn och om några slutbokstäver används könsneutralt. 

Metoden blev slutligen mer kvalitativ när semantiska grupper skapades av namnen och 

diskuterades (Leibring 2015:137).  

Utifrån undersökningen konstaterar Leibring att det är vanligare att honkatter och tikars 

namn förekommer på listan över populära barnnamn medan bland handjuren är det färre 

namn som gör det. Hundnamnen består framförallt av tvåstaviga namn och resultatet visar 

likadant gällande kattnamnen. Hon konstaterar även att det främst är slutstavelsen som 

avslöjar könstillhörigheten, t.ex. markeras hondjursnamn med -a och -an medan handjuren 

oftast slutar på -e eller -en, dock slutar många hanhundsnamn också på -o. Namn som 

slutar på -i eller -y kan däremot ges till båda tikar och hanhundar, det kan dock inte sägas 

om kattnamnen på grund av för litet material.  I kattnamnen är /s/-ljudet mycket vanligt 

vilket kan bero på den allmänna konventionen om att kattnamn bör innehålla /i/ eller /s/ för 

att det ska uppfattas bra av djuret. Då Leibring också anser främst slutbokstaven indikera 

könsmarkeringen i namnet kan det antas vara ett liknande resonemang som Abel & Kruger 

(2007) och när Leibring konstaterar att /s/-ljudet förekommer mycket i kattnamnen ges ett 

liknande resultat som Saarelma-Paukkala (2015). Vad gäller den semantiska aspekten är 

majoriteten av hund-och kattnamnen lånade från personnamnsförrådet, speciellt förnamn 

när det gäller feminina djur. Namn på kända gestalter, fiktiva eller verkliga, används ofta 

till handjur (Leibring 2015:141–143).  

Sammanfattningsvis har min egen studie inspirerats av såväl Othén (2007) och 

Saarelma-Paukkala (2015) gällande personnamnens dominans i djurnamnen samt att 

namnbeståndet varierar mellan könen. Som helhet kommer mitt material inte vara lika 

extensiv som Saarelma-Paukkala (2015), utan i liknelse med Othén (2007) då vi båda 



 

7 

hämtar materialet från Agrias databas. Min studie kommer inte få en jämförande geografisk 

aspekt likt Abel & Kruger (2007) eller en jämförelse mellan olika djurarter såsom Leibring 

(2015) och Saarelma-Paukkala (2015). Dock kommer fonetiska funktioner, namnens 

slutbokstäver, att beaktas även i hästnamnen där det också möjligen finns likheter och samma 

mönster som vid människors namn och könsmarkering som konstateras av Abel & Kruger 

(2007). 

 

2.2. Hästnamnsforskning - studier av äldre namnskick 

 

Som tidigare nämnt i uppsatsen är forskning kring hästnamn väldigt begränsad och de studier 

som finns att tillgå har studerat äldre namnskick, d.v.s. vad hästarna bar för namn förr i tiden 

(ca 1625–1995). De studier som redovisas nedan representerar den svenska forskningen kring 

hästnamn och det är möjligt att det finns en bredare forskningsansats om detta i andra länder, 

men det är något som jag inte har haft till förfogande för uppsatsen.  

Hugo Karlsson har i en studie från 1983 undersökt hästnamn under karolinsk tid, d.v.s. 

1654–1718. Materialet för studien består av hästnamn betecknade i Strömholms hingstdepås 

arkiv, då i språngrullor, och Karlsson har även excerperat ett par sidor ur hovstallets 

reviderade räkenskaper från år 1694. Det som verkar vara det totala namnmaterialet (ett exakt 

antal namn hämtade ur Strömsholms hingstdepås arkiv beskrivs inte) och det som också 

redovisas först i studien är det som hämtades ur hovstallets reviderade räkenskaper som totalt 

är 24 namn på hingstar, alla inköpta i Spanien 1963. Materialet och därmed namnen 

behandlas etymologiskt med hänsyn till namnens bildningssätt i ett antal grupper (Karlsson 

1983:92–94). Resultatet av undersökningen visar att en stor del av namnmaterialet utgörs av 

personbeteckningar och flera av dem förekom i fransk form, t.ex. L’Empereur. Den allra 

största gruppen som förekom bland hästnamnen dock var de som utgjordes av adjektiv med i 

allmänhet berömmande innebörd, t.ex. Brilliant. En del av hästarna hade troligtvis fått sitt 

namn efter högättade personer, t.ex. Printz Fredrich. Några av hästarna hade koppling till 

antik mytologi och hjältehistoria (Achilles, Apollo) och andra hästar bar folkslagsbeteckningar 

(Araben). Något som var mera sällsynt i namnen men som ändå förekom var direkta 

uppkallelser efter länder och städer (Madrid) samt namngivning efter andra djur 

(Dromedarius). Slutligen förekom namn som beskrev hästens utseende, egenskaper och 

funktion, t.ex. Kalhalsen och Foxen (Karlsson 1983:94–98). Utifrån detta konstaterar 

Karlsson att djurens höga status avspeglar sig i namnen och att namngivarna var högt 
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utbildade personer som tillhörde rikets aristokrati och som då också behärskade olika 

europeiska språk, därav möjligtvis anledningen till många franskinfluerade namn. Karlsson 

gör ingen distinkt skillnad mellan könen på hästarna utan han gör endast en iakttagelse om 

att de maskulina namnen bärs av hingst eller valack samt feminina namn bärs av ston. 

Dock noterar han i ett fall: ”Det finns också exempel på att en hingst i någon källa fått en 

feminin fransk form i stället för den väntande maskulina, så Sanspareille […]. Man har väl 

helt enkelt skrivit fel form.” (Karlsson 1983:104).  

Sammanfattningsvis delar Karlsson in hästnamnen i följande grupper och kategorier: 

 

 Namn som innehåller allmänt beröm 

 Namn hämtade från antik mytologi 

 Uppkallelse efter högättade personer 

 Personbeteckningar 

 Folkslagsbeteckningar  

 Namn som beskriver utseende, egenskaper eller funktion 

 

Hugo Karlsson har bidragit med ytterligare en studie till hästnamnforskningen, 

nämligen en studie från 2004 där han undersöker namn på kungliga majestätiska hästar 

mellan åren 1628–1815. Denna studie kan ses som ett komplement till studien från 1983 

eftersom källmaterialet omspänner en längre tidsperiod. Även i denna studien använder 

han sig av hästnamn hämtade från kungliga majestätiska hovstalls arkiv, d.v.s. reviderade 

räkenskaper samt språngrullor och springlistor från Strömsholms hingstdepås arkiv. I 

denna studie består materialet av totalt 17 insamlade namn på hingstar, varav han jämför 

dessa namn med de 24 namnen på hingstar i studien från 1983, och antalet namn för ston 

förefaller vara så mycket som 101 insamlade namn (Karlsson 2004:5,26). Som helhet anser 

han att namnen från 1628, ca 1700 samt 1815 bör kunna jämföras med varandra. Även i 

denna studie analyseras namnen etymologiskt. Utifrån detta visar studien att namn 

kopplade till antik mytologi, uppkallelse efter historiska personer, folkslagsbeteckningar, 

hänförande till utseende, egenskaper eller funktion samt personbeteckningar fortfarande 

förekommer i hästnamnen vad det gäller båda könen. Även namn efter andra djur 

förekommer fortfarande i viss mån vad gäller stonamnen, däremot förekommer det inte i 

fallet med hingstnamnen. Namn som innehåller allmänt beröm finns inte längre kvar i 

materialet 1815 då man istället möter namn som visar på uppkallelse efter ädelstenar av 
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högt värde, t.ex. Juvel (Karlsson 2004:54).  Precis som i hans förra studie kan han konstatera 

att namngivarna var för sin tid högt utbildade personer och att namnen speglar de vid dem 

rådande kulturströmningarna, tidens och det namngivande samhällsskiktets bildning, ideologi 

och intressen samt aktuella händelser och förhållanden (Karlsson 2004:58).  

I en magisteruppsats författad av Lars-Gunnar Boman år 1998 undersöks namn på ston av 

nordsvensk ras. Materialet för studien hämtas från ”Rasstambok för nordsvenska hästar” och 

således fem band från 1915, 1935, 1955, 1975 samt 1995 och totalt består materialet av 1075 

namn. Utifrån materialet väljer Boman att redovisa åtta olika grupper, d.v.s. kategorier, och 

grupperna som skapas är följande: 

 

 Personnamn 

 Mytologiska namn 

 Ortnamn 

 Övriga namn 

 Fantasinamn 

 Appellativ 

 Adjektiv 

 Verb 

 

För att även få en uppfattning av om hur det går till när hästägare ger sin häst namnet valde 

han att personligen ringa upp några av dem som fanns med i stamboken från 1995 (Boman 

1998:6,10,29). Studien visar att personnamnen är en stor och stabil grupp genomgående i 

stamböckerna medan de mytologiska namnen var starkast i stambok 1915 och sedan 

minskade efterhand tills efter stambok 1955 då tendenserna ökade. Vad gäller namnen som 

härstammar från ortnamn är antalet förhållandevis lågt och i stambok 1995 saknas typen helt. 

Fantasinamnen visar sig ha ökat i varje stambok och blivit allt vanligare, allra vanligast var de 

i stambok 1975. Namnen bildade av appellativ visar sig vara starkast i stambok 1935 och lägst 

i stambok 1995 vilket Boman tror har att göra med att de istället utvecklats att bli egennamn. 

De namn som bildats med adjektiv i grundform finns endast i stambok 1915, 1935 samt 1955 

och de namn som bildats med verb i infinitiv visar på en minskande tendens och typen saknas 

helt i stambok 1995 (Boman 1998:24–28). 

Sammanfattningsvis konstaterar Boman att alla namngrupper inte förekommer i alla 

stamböcker förutom i stambok 1955, där alla grupper någon gång varit representerade. 
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Således konstaterar han också att efter stambok 1955 bildas inga nya typer av namn och 

överlag har namnen på hästarna en stor strukturell likhet med personnamn. I fallet med 

hästägarnas motivering till val av namn på hästarna blev det olika resultat då någon 

svarade likt: ”Jag vet int’, det bara blev så” medan någon annan hade en mer utförlig 

förklaring såsom: ”Hekla, det är ju namnet på en vulkan och hon var som en sån.” (Boman 

1998:29). 

Vidare behandlar Bomans studie endast stonamn och då kan man bara anta att 

namnskicket bland hingstnamnen var tämligen densamma. Med denna studie liksom med 

Karlsson (1983) samt Karlsson (2004) tar jag sammanfattningsvis med mig kunskapen om 

vilka hästnamn som tidigare har förekommit. Detta har även visat sig vara en ytterligare 

motivering vad gäller min studie då ingen av dessa tidigare forskningar har behandlat 

hästnamnen och könsaspekten i samma omfattning som jag har som syfte att göra. När det 

gäller dessa studiers kategoriindelning är den indelningen som Karlsson (1983) samt 

(2004) gör inte väsentligt för mitt material som berör samtida hästnamn eftersom 

hästnamnen inte längre förefaller vara detsamma innehållsligt eller funktionsmässigt i 

samma mån idag. Hästnamnen i min studie behöver därför delas in i andra slags kategorier, 

mer likt Boman (1998) som behandlar mer samtida hästnamn än Karlsson (1983) och 

(2004).  

 

3. Teori – genus  
 

Begreppen kön och genus tycks sedan en lång tid tillbaka varit ett omdiskuterat ämne. Det kan 

ibland vara att man tenderar ha svårt att skilja dem åt. Generellt har man ansett kön vara det 

biologiska medan genus är något socialt eller kulturellt, eller uttryckt med en större precision: 

kön är givet och genus är konstruerat (Carlsson 2001:10). Genus är alltså det begrepp som 

används för att förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorerna som gör att tjejer och 

killar förväntas vara på ett visst sätt (Josefson 2005:5). Vad gäller denna uppsatsen kommer 

jag att använda begreppet kön eftersom kön avser både biologiskt och socialt. Detta också 

eftersom det biologiska könet hos hästarna även blir deras sociala kön när vi människor 

namnger dem, då själva namngivningen kan anses vara en social handling.  

Viktiga begrepp inom den genusteoretiska ramen är förstås manligt/kvinnligt eller 

maskulinitet/femininitet, och denna uppdelning brukar benämnas genussystem eller 

genusordning. Uppdelningen befästs genom att manligt och kvinnligt oftast ses i motsats 
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till varandra och detta påverkar vilka egenskaper vi värderar som bättre och sämre (Josefson 

2005:39). Över tid har de manliga egenskaperna ansetts bättre (ibid.). Detta med 

genussystemets logiker är något som Yvonne Hirdman tar upp i sin uppsats Genussystemet – 

reflektioner kring kvinnors sociala underordning (1997) där hon definierar genussystemet 

som en ordningsstruktur av kön och att denna ordningen är förutsättningen för andra sociala 

ordningar. Utifrån detta har hon en hypotes om att det finns två principer som genussystemet 

vilar på – dikotomin och hierarkin (Hirdman 1997:404). Dikotomin innebär att manligt och 

kvinnligt inte bör blandas medan hierarkin innebär att det är mannen som är en norm (ibid.). 

Alltså det som är manligt anses värderas högre.  

Vad det gäller namn, framförallt personnamn, så har detta dikotoma system en tendens till 

att framträda då olika namn används för män respektive kvinnor. Tidigare forskning kring val 

av förnamn visar att namn på flickor respektive pojkar väljs på delvis olika sätt och med 

önskan om delvis olika egenskaper och strukturer i namnen, vilket många gånger bidrar till att 

återskapa traditionella könsstereotyper (Aldrin 2015:36). Följande citat beskriver 

personnamnens egenskaper och strukturer bra: 

 

”Vid valet av flicknamn är ofta namnens estetiska värden, originalitet och moderriktighet viktiga 

utgångspunkter […]. Vid valet av pojknamn är de viktigaste utgångspunkterna snarare 

familjeanknytning, tradition, enkelhet och ibland personliga egenskaper (såsom intelligens och 

styrka) (Aldrin 2015:36).  

 

 

Det blir intressant att undersöka om en tendens till samma mönster kan visa sig i någon mån 

även i hästnamnen. Det återstår att se om hästnamnen visar på någon form av dikotomi och 

hierarki, om genussystemet alltså blir uppenbarad även i deras namn.  

3.1. Könsmarkering 

 

Ett viktigt begrepp att definiera för uppsatsen är på vilket sätt egentligen ett namn kan 

markera kön, en så kallad könsmarkering. Enligt Damaris Nübling (2015) finns det tre 

strategier som indikerar kön i namn: den semantiska, strukturella eller konventionella 

(Nübling 2015:197). Den semantiska könsmarkeringen innebär att namnet innehåller en 

specifik innebörd, till exempel Gudrun för tjejer och Eberhard för pojkar (Nübling 2015:198). 

Den konventionella könsmarkeringen är istället namnets specifika ändelse, exempelvis Martin 

för pojkar och Martina för flickor (ibid.). Vad gäller den strukturella könsmarkeringen är det 

fonologiska kunskaper som bidrar – slutljuden -a och -e pekar tydligt på det kvinnliga, medan 

slutljud med konsonant pekar på det manliga (ibid.). Problem kan även uppstå då till exempel 
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slutljudet -i förekommer i namn för båda könen och då kan namnet anses vara könsneutralt 

(ibid.). Detta är ett liknande resonemang som Aldrin (2015) har angående könsmarkering, 

dock skriver hon dessutom: ”I pojknamnen kan könsmarkeringen däremot antingen signaleras 

i namnets början (Edvern) eller i slutet (Neiar) (Aldrin 2015:44).  

 

4. Metod och material  
 

I följande kapitel kommer det material som undersökningen baseras på att redovisas samt den 

metod som används för att analysera materialet.  

4.1. Material 

 

Materialet för uppsatsen är hämtat från försäkringsbolaget Agria där namnet på den häst som 

ägaren har valt att försäkra finns tillgängligt. Listan med de försäkrade hästarnas namn finns 

inte tillgängligt via företagets hemsida men däremot får man via hemsidan ta del av en 

bearbetad form av listan, så kallade topplistor. Då listorna som finns tillgängliga via Agrias 

hemsida utgör ett för litet material i sig har jag via mejlkontakt1 med bolaget fått tillgång till 

hela listan över de populäraste hästnamnen bland deras kunder. Listan jag har fått består av de 

198 populäraste namnen för sto samt de 198 populäraste namnen för valack/hingst och 

således utgörs mitt material för uppsatsen av totalt 396 namn. Listan representerar de 

populäraste hästnamnen försäkrade hos dem år 2016 vilket gör att den möjligtvis kan anses 

vara tillräckligt representativ för samtliga samtida hästnamn i Sverige. Man måste dock 

beakta att listan endast omfattar försäkrade hästar och att det finns många hästar som inte är 

försäkrade hos specifikt Agria eller ens försäkrade överhuvudtaget. Enligt Agria själva var 

dock ungefär var tredje häst i Sverige försäkrad hos dem 2010 (www.agria.se), och antalet 

kan med största sannolikhet ha ökat under sex år. 

Tidigare har såväl Othén (2007) som Leibring (2012) konstaterat utifrån sina studier att 

topplistorna ger en bra bild av materialet och ett tillräckligt intressant resultat. Detta gör att 

även jag bedömer listan vara tillräcklig som uppsatsens material. Jag kommer dock utifrån 

materialet inte kunna dra en slutsats om att namnskicket ser ut på ett visst sätt vad det 

gäller alla hästar i nutid, men jag kommer möjligtvis kunna konstatera vad som gäller för 

                                                 
1 Mejlkontakten skedde den 22 september 2016. 
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en stor del av dagens namn på hästar och att resultat i denna undersökningen är generaliserbar 

för dem samtida hästnamnen.  

I materialet förekommer ibland olika stavningsvariationer på samma namn som enligt 

Agria då sorteras som olika och därmed flera separata namn, t.ex. Herkules och Hercules. För 

enkelhetens skull kommer således även jag att räkna dessa namn som separata. Majoriteten av 

namnen i materialet består inte av dessa stavningsvariationer.  

 

4.2. Metod 

 

Efter insamlingen av material till undersökningen har jag valt att kategorisera in namnen i ett 

kategorischema. Att välja att sortera in namn i ett kategorischema kan anses vara en subjektivt 

präglad metod då jag är medveten om att alla kan göra olika slags tolkningar. Jag har ändock 

valt detta som metod eftersom det mest fördelaktigt bidrar till att ge ett översiktligt perspektiv 

över vilka lexikala kategorier som hästnamnen hämtats från. Förhoppningen är att min 

indelning i det stora hela kan anses vara konsekvent. Vid kategoriseringen av namnen sorteras 

varje sto-och valack/hingstnamn in i en lämplig kategori. Utifrån materialet har dessa 

kategorier skapats:  

 

 Personnamn 

 Traditionella hästnamn 

 Innehållsord 

 Fiktiva namn 

 Mytologiska namn 

 Kommersiella namn 

 Ortnamn 

 Övriga namn 

 

Den litteratur som varit till hjälp vid kategoriseringen har varit Karlsson (1983), Karlsson 

(2004), Hedlund (2003), Allén & Wåhlin (1995) och SCB:s namnstatistik över personnamn. 

När materialet inte bestått av konkret svenska namn har egen erfarenhet såväl som andra 

människors synpunkter varit till hjälp för kategoriseringen. För att få en precis översikt av hur 

namnen har kategoriserats se Bilaga 1.  
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I kategorin Personnamn återfinns namn som används som personnamn inklusive de 

enstaka namn som förekommer i rena smeknamnsformer, t.ex. Putte och Fia. För att ett namn 

ska sorteras in i kategorin Traditionella hästnamn bör det vara belagt i någon av de tidigare 

studier som redovisas i avsnitt 2.2. eller vara belagt i Hedlund (2003). Namn som har 

baserats på svenska såväl som engelska substantiv och adjektiv (bestämd och obestämd 

form) har jag placerat in i kategorin Innehållsord och där förekommer namn såsom Diva, 

Blixten och Windy. Inom kategorin Fiktiva namn har jag placerat namn som starkt 

indikerar fiktiva karaktärer såsom Bamse och Lilla my, fiktiva djur såsom Mulle och Katla 

samt bland annat artistnamn för karaktärer i verkliga livet såsom Madonna och Elvis. 

Kategorin Mytologiska namn innehåller namn som är hämtade från mytologi (Athena, 

Pegasus). Namn som sorteras in i kategorin Kommersiella namn är exempelvis namn efter 

dryckesbeteckningar (Pepsi, Zingo), modeskapare (Chanel, Armani) eller bilmärken 

(Ferrari, Pontiac). I kategorin Ortnamn består namnen av internationella orter (Verona, 

Chester). Den sista kategorin Övriga namn innehåller en blandning av namn och inom 

denna kategorin återfinns namn som exempelvis Lotus, Minette och Pluto som inte på 

något enkelt sätt kan sorteras in i resterande kategorier – de är alltså namn som inte har en 

indikation som passar i de andra namnkategorierna.  

Följaktligen kommer namnen att analyseras utifrån dessa lexikala kategorier. Genom att 

använda en kvantitativ metod här får man en översikt över vilka slags namnkategorier som 

förekommer och är vanligast för respektive kön. Det ger dessutom möjligtvis en översiktlig 

bild och ett omfattande resultat i möjligast mån. Eftersom jag har till syfte att undersöka 

namnens könsmarkering och i vilken mån det framkommer i hästnamnen kommer, förutom 

den lexikala analysaspekten, också namnens fonetiska egenskaper att beaktas. Överlag 

verkar också detta vara en metod som hittills inte använts av någon i Sverige på ett 

liknande material. Jag har valt att utgå från ett resonemang som förekommer i Aldrin 

(2015) kring vad det är fonetiskt som indikerar könsmarkering i svenska förnamn i ett 

material från nyfödda i Sverige 2012. Flicknamn slutar nästan alltid på en vokal, oftast -a 

men ibland också -i/-e/-y, medan pojknamn istället oftast slutar på en konsonant, dock kan 

de ibland sluta på en vokal såsom -o (Aldrin 2015:45). Ett liknande resonemang ges i 

Leibring (2015) men även tidigare studier från andra språkområden visar något snarlikt, 

bl.a. Saarelma-Paukkala (2015), Nübling (2015) samt Abel & Kruger (2007). Genom att 

använda dessa utlåtanden om de fonetiska egenskapernas könsmarkering får jag en stabil 

grund för att analysera materialet ur den fonetiska aspekten. Jag kommer följaktligen att 

beakta och utgå från vilka de fonetiska egenskaperna är utifrån vad dessa tidigare nämnda 
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studier anser indikerar manligt respektive kvinnligt i förnamn för att analysera hästnamnens 

fonetiska skillnader. Ibland tillägger jag också själv vad jag tolkar vara fonetiska skillnader 

och varför. Det är främst slutbokstäverna -a, -i, -e och -y som jag anser starkt markera det 

kvinnliga könet, medan konsonanter markerar det kvinnliga könet mindre. Slutbokstäver som 

är konsonanter markerar istället det manliga könet starkt medan en vokal som slutbokstav 

markerar det mindre, med undantagsfall för en vokal såsom -o. Ibland görs också en egen 

bedömning av hur jag upplever namnets könsassociationer vid sidan av den rent fonetiska 

markeringen.  

5. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Kapitlet inleds med en tabell som ger en översiktlig 

bild av namnen i de lexikala kategorierna fördelat på hästens kön. Detta följs sedan av 

kvantitativa analysredovisningar där de lexikala kategorierna redovisas tillsammans med de 

fonetiska egenskaperna för att ytterligare tydliggöra könsaspekten i namnen.  

 

5.1. Hästnamnens lexikala kategorisering  

 

Tabell 1 visar i vilken mån namnen från respektive kön förekommer inom varje lexikal 

namnkategori.  

 

Tabell 1. Studiens namnmaterial distribuerat per lexikal kategori och kön 

 

Namnkategori Totalt Sto Valack/hingst 

Personnamn 190 (100 %) 111 (58,4 %) 79 (41,6 %) 

 

Traditionella 

hästnamn 

42 (100 %) 22 (52,4 %) 20 (47,6 %) 

Innehållsord 48 (100 %) 24 (50 %) 24 (50 %) 

Fiktiva namn 66 (100 %) 18 (27,3 %)  48 (72,7 %) 

Mytologiska namn 16 (100 %) 5 (31,3 %) 11 (68,7 %) 

Kommersiella namn 15 (100 %) 7 (46,7 %) 8 (53,3 %) 

Ortnamn 9 (100 %) 6 (66,7 %) 3 (33,3 %) 

Övriga namn 10 (100 %) 5 (50 %) 5 (50 %) 

Totalt  396 (100 %) 198 (100 %) 198 (100 %)   
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Tabellen visar att det är personnamn som är den största gruppen av samtliga namnkategorier 

med ett namnbestånd på totalt 190 av 396 namn. Resterande namnkategorier visar sig utgöra 

en betydligt mindre del hos både sto- och valack/hingstnamnen, dock visas särskilt en 

markant skillnad mellan könen i kategorin Fiktiva namn där de manliga hästarnas namn är 

mest representerade. I det följande avsnittet redovisar jag mer noggrant hur det ser ut inom 

samtliga namnkategorier.  

5.2. Hästnamnen i de lexikala kategorierna   

 

Som Tabell 1 visar är det i synnerhet ston som får namn i form av personnamn medan 

valack/hingst inte bär personnamn i samma omfattning. Kategorin Personnamn var också den 

namnkategorin som utgjordes av flest antal namn i materialet, närmare bestämt 190 av 396. 

När det gäller stonamnen så utgör personnamnen totalt 111 av 190 namn (58,4 %). Det 

förekommer mest moderna och populära personnamn såsom Elsa, Alice, Maja, Saga, Ella, 

Olivia, Ebba, Wilma och Julia, vilket är ett intressant resultat då samtliga av dessa namn finns 

med på SCB:s lista över de vanligaste namnen på nyfödda flickor år 2015 (www.scb.se). 

Dock förekommer det också något äldre personnamn såsom Ester, Vera och Selma. Vidare 

när det gäller de manliga hästarna utgör personnamn 79 av 190 namn (41,6 %). De bär 

personnamn som William, Lukas, Oskar, Hugo, Oliver, Charlie samt Vincent vilket också är 

namn som finns med på SCB:s lista, då över de vanligaste pojknamnen på nyfödda år 2015 

(www.scb.se). Även de manliga hästarna får äldre personnamn som Fridolf, Birk och Sigge. 

Båda könen får även ovanligare personnamn som är tydligt utländska, då främst engelska 

personnamn såsom Tiffany (f), Wendy (f), Zeb (p) och Winston (p). I enstaka fall förekommer 

smeknamnsformer som namn hos både de kvinnliga och manliga hästarna, t.ex. Fia, Putte, 

Nicke och Frasse. Hit kan möjligtvis namnet Ludde också räknas som förekommer hos de 

manliga hästarna då det generellt kan tolkas vara en smeknamnsform av förnamnet Ludvig. 

Dock har specifikt namnet Ludde blivit populärt som djurnamn överlag (se exempelvis 

Leibring 2015, Othén 2007) så namnet kan sägas har fått samma funktion som ett förnamn 

har. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att personnamnen som hästarna bär är främst 

moderna förnamn men äldre förnamn förekommer också. Personnamn baserat på till exempel 

ett efternamn förekommer inte hos något av könen.  

När det gäller att det specifikt är ston som tenderar att få personnamn i högre 

utsträckning än valack/hingst visas en intressant indikation att det görs en skillnad mellan 

könen. Möjligen behandlar namngivare, möjligtvis indirekt och omedvetande, ston mer 
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som en djurindivid man vill benämna med ett personnamn där namnet får signalera en högst 

människoliknande relation. Man ser den kvinnliga hästen som någon man vill namnge med 

samma namn man kunde kallat till exempel sitt barn eller syskon. Detta är också något som 

förekommer med valack/hingst men i mindre utsträckning vilket då indikerar att man 

möjligtvis, trots eventuellt samma människoliknande relation, har ett annat betraktelsesätt om 

vad en manlig häst bör eller passar att heta. Att det är just stonamnen och det kvinnliga djuret 

som utgörs mest av personnamn är ett resultat som liknar Boman (1998:24) men också i 

studier av andra djurarter enligt Othén (2007:30) och Leibring (2015:143). 

Nästa kategori Traditionella hästnamn är en betydligt mindre kategori som utgör totalt 42 

av 396 namn i materialet. Inom denna lexikala kategori är det också namnen som tillhör ston 

som är de mest dominerande med 22 av 42 namn (52,4 %). Dock är skillnaden mellan könen 

inte lika markant då de manliga hästarna totalt utgör 20 av 42 namn (47,6 %). Inom denna 

kategorin är stonamnen vad jag tolkar som feminint präglade hästnamn (Dolly, Donna, 

Smulan, Pärla, Docka) medan namnen för valack/hingst tenderar vara mer vanliga hästnamn 

såsom Brunte eller generellt maskulint präglade namn som Lilleman, Prins, Buster, Casanova 

och Pysen. Sammanfattningsvis är det alltså en aning vanligare att sto bär det som kan 

definieras som hästnamn än valack/hingst enligt denna undersöknings resultat. Det som är 

intressant är att hästnamnen i fallet med sto tenderar vara mer personnamnsliknande hästnamn 

(Polly, Bonnie) medan valack/hingst har mer utstickande hästnamn som inte liknar 

personnamn (Filur, Turbo).  Detta resultatet tycks inte likna den tidigare 

hästnamnforskningen vilket är intressant i sig då det påvisar att hästnamnen är annorlunda 

idag. Stonamnen var i tidigare studier inte personnamnsliknande i samma mån och 

valack/hingstnamnen var inte utstickande namn på samma sätt.  

Kategorin Innehållsord är den tredje största lexikala kategorin med ett namnbestånd på 48 

av 396 namn. Inom kategorin är det jämt fördelat mellan könen då valack/hingstnamnen 

representerar 24 av 48 namn (50 %) och likaså gäller för stonamnen (50 %). Båda könens 

namn innehåller svenska substantiv i obestämd form såsom Tornado, Silver, Nalle, Pirat och 

Dunder för valack/hingst och Diva, Candy, Ballerina, Dimma samt Stjärna för sto. Även ett 

engelskt substantiv i obestämd form samt ett engelskt adjektiv förekommer – King och Lucky 

för valack/hingst samt Cinderella och Windy för sto. Båda könen har också namn som 

innehåller substantiv i bestämd form, Blixten och Svarten för valack/hingst samt Pyret och 

Dockan för sto. Överlag består dock stonamnen av många fler engelska substantiv (Surprise, 

Sunshine, Princess, Moonlight, Caramelle/Caramell) än valack/hingstnamnen som endast har 

ett sådant. Det är intressant i sig att det är just sto som ges engelskt präglade namn i högre 
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mån, och det kan återigen antas tyda på en åtskillnad mellan könen. I vissa fall kan 

hästarnas namn även ge associationer till olika egenskaper i jämförelse med varandra. Till 

exempel ger valack/hingstnamnet Blixten en bild av en snabb, tuff och manlig häst medan 

stonamnet Cinderella snarare ger en bild av lugn, trevlig och kvinnlig häst. Något namn 

inom denna kategorin förekommer också i Othéns (2007) studie med hundnamn men 

överlag verkar detta vara ett resultat som inte liknar tidigare studier. 

Den tredje lexikala kategorin Fiktiva namn utgör totalt 66 av 396 namn och är 

materialets andra största kategori. Här visas en markant skillnad mellan könen då 

hingstnamnen utgör 48 av 65 namn (72,7 %) medan sto representerar totalt endast 18 av 65 

namn (27,3 %). Valack/hingst får inom denna kategorin namn efter filmkaraktärer såsom 

Robin Hood, Snobben, Zorro och Bamse, bibliska karaktärer (Lucifer, Goliat) samt 

musikkaraktärer (Elvis, Prince). Namnbeståndet ser ut på ett liknande sätt hos stonamnen 

då de också får namn efter filmkaraktärer (Madicken, Tingeling, Pocahontas, Skrållan) 

samt musikkaraktärer (Madonna, Shakira). Bibliska karaktärer saknas dock helt bland 

stonamnen. Utifrån detta resultat kan man konstatera att de manliga hästarna tenderar i 

mycket högre grad att bära något fiktivt och således möjligtvis mer kreativt namn. Den 

manliga hästen bär då ett namn som signalerar något imaginärt och roligt istället för ett 

enkelt och vanligt personnamn som ston har mer tendens till att göra. Detta kan 

följaktligen möjligtvis bero på att man, omedvetet eller medvetet, väljer att se manliga 

hästar med ett betraktelsesätt där det per automatik blir mer givet att forma sin kreativitet 

via namnen. Detta resultat är mycket likt det som Leibring (2015) och Saarelma-Paukkala 

(2015) har fått fram i sina studier där det också visas att det specifikt är handjuret som får 

fiktiva namn i högre grad. 

Kategorin Mytologiska namn utgörs av 16 av 396 namn. Inom själva namnkategorin är 

det överlägset valack/hingstnamnen som dominerar med ett namnbestånd på 11 av 16 

namn (68,7 %). Det som är intressant är att resultatet visar att namnen är baserade på 

typiska manliga karaktärer hämtade från grekisk, romersk eller nordisk mytologi och de 

manliga hästarna har namn såsom Herkules, Balder, Atlas, Eros, Akilles, Hero, Jupiter 

samt Orion. Ytterligare ett namn som de manliga hästarna bär inom denna kategorin är 

Pegasus vilket är intressant i sig då Pegasus inom den grekiska mytologin är en flygande 

manlig häst (www.greekmythology.com). Stonamnen är inom denna lexikala kategori 

tydligt underrepresenterade med ett namnbestånd på 5 av 16 namn (31,3 %). Det som är 

intressant är att resultatet visar att även stonamnen är baserade på typiska karaktärer från 

grekisk eller romersk mytologi och namnen är baserade på kvinnliga karaktärer (Athena, 
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Afrodite, Pandora, Hera, Aurora). Dock är namn baserade på kvinnliga karaktärer i nordisk 

mytologi helt saknade hos stonamnen. Sammanfattningsvis kan man utifrån detta resultatet 

dra slutsatsen att valack/hingstnamnen är mer dominerande och flera till antalet. Överlag kan 

det möjligen bero på att det manliga könet generellt är mest representerad inom mytologi och 

det finns flera manliga representanter. Detta kan då ha speglat av sig på valack/hingstnamnen 

och det är en större chans att de har ett mytologiskt namn. Här visas generellt ett liknande 

resultat som Karlsson (1983:94) och Karlsson (2004:36) och namnen var i många fall samma 

som här. Även i Othén (2007:25) förekom detta, också med samma namn i något fall.  

Gällande kategorin Kommersiella namn är det i sig en liten grupp namn som representeras 

i materialet, totalt 15 av 396 namn. Totalt är det 7 av 15 namn som tillhör sto (46,7 %). 

Namnen har baserats på välkända drycker som Pepsi, Tequila och Corona medan de övriga 

stonamnen har baserats på stora moderiktiga kedjor som Isadora och Chanel, det 

internationella livsmedelsföretaget Chiquita samt en produkt från chokladföretaget Marabou 

(Noblesse). När det gäller namnen hos valack/hingst representerar de 8 av 15 namn (53,3 %) 

och resultatet visar i stora drag ett liknande resultat som stonamnen inom denna 

namnkategorin. De bär namn som är baserade på dryckesföretag (Falcon, Pommac, Zingo) 

och modeföretag (Armani, Valentino). Det som dock skiljer valack/hingstnamnen från 

stonamnen i detta fall är att de manliga hästarna också får namn efter välkända bilmärken 

såsom Ferrari och Pontiac samt ett specifikt vapen eller en specifik glassort från märket GB 

Glace (Magnum). Avslutningsvis kan man konstatera att både de kvinnliga och manliga 

hästnamnen indikerar liknande saker och det är svårt att konstatera om namnen i sig antyder 

mer kvinnligt eller manligt. Namnen är trots allt baserade på kommersiella produkter som i 

det stora hela används av båda könen. Det finns dock undantag; Isadora antyder möjligen 

endast kvinnligt medan Armani, Valentino och Chanel generellt antyder båda könen eftersom 

produkterna i sig används av både kvinnor och män. Det är dock ett intressant resultat att 

valack/hingst får namn baserade på bilmärken som inte alls förekommer hos stonamnen, och 

det i sig kan möjligtvis antas följa det typiska antagandet om att bilar överlag oftast är mer 

kopplat till det manliga könet. Detta resultatet överlag liknar Leibring (2015:144) samt Othén 

(2007:20) och det är framförallt namn baserade på drycker och modeföretag som även ges 

som namn till hundar.     

Den lexikala kategorin Ortnamn är materialets minsta kategori då den har ett namnbestånd 

på totalt 9 av 396 namn. Här visar resultatet dock en markant skillnad mellan könen då 

stonamnen står för 6 av 9 namn (66,7 %) medan valack/hingstnamnen utgörs av 3 av 9 namn 

(33,3 %). Stonamnen är baserade på italienska orter (Verona, Cortina) två huvudstäder 
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(Cayenne, Havanna) ort i Turkiet (Troja) samt ort i Spanien (Valencia). 

Valack/hingstnamnen baseras däremot på en engelsk ort (Chester), en delstat i USA 

(Texas) samt region i Spanien (Aragon). Namnen för båda könen ger överlag liknande 

associationer då namnen är baserade på samma kontinentala regioner i många fall. 

Majoritetsvis är sto-och valack/hingstnamnen baserade på europeiska orter men det finns 

undantagsfall för båda könen där orterna istället associeras med Karibien, Sydamerika 

samt Nordamerika. Det är dock intressant att det inte förekommer svenska ortnamn till 

någon av könen vilket möjligtvis kan indikera hästens ursprung, d.v.s. hästens ras kanske 

härstammar från det specifika landet man valt ortnamnet ifrån. Det kan också ha att göra 

med själva namnets status i sig – det uppfattas möjligtvis häftigare om en häst heter Texas 

istället för Malmö. Ortnamn som hästnamn tidigare visas även i en liten mån i Karlsson 

(1983:98), Karlsson (2004:29) och Boman (1998:26).  

Den sista kategorin Övriga namn består av totalt 10 av 396 namn. Stonamnen inom 

denna namnkategori utgör 5 av 10 namn (50 %) och valack/hingstnamnen likaså (50 %). 

Gällande stonamnen är dessa Minette, Paloma, Frenja samt Zorba. Dessutom förekommer 

stonamn som kan tänkas vara baserad på en italiensk opera (Tosca). De manliga hästarna 

bär namn som Castello, Rex samt Billy Boy. Namnet Rex förefaller även generellt användas 

som ett hundnamn (se exempelvis Othén 2007). Resterande av valack/hingstnamnen kan 

antas vara baserade på en blomma (Lotus) samt en planet (Pluto). Detta är en kategori med 

företrädesvis säregna namn som inte tycks ha förekommit i de tidigare studier redovisade i 

avsnitt 2.2, bortsett från Othén (2007). 

Avslutningsvis kan här konstateras utifrån det slutgiltiga resultatet att namnbeståndet 

skiljer sig åt mellan könen inom alla lexikala namnkategorier. I vissa fall är det mer 

omfattande och ibland är skillnaderna inte lika markanta. De kvinnliga hästarnas namn kan 

överlag anses vara mer simpla och inte lika kreativt präglat som valack/hingstnamnen, 

dock visas i viss mån mer fantasirika namn när deras namn förekommer relativt mycket 

inom namnkategorier som Innehållsord, Ortnamn eller Kommersiella namn. Däremot är 

stonamnen mer varierade i högre mån gällande språket i namnen då mycket engelska 

förekommer men även franska, spanska, turkiska och italienska. Då sto majoritetsvis får 

personnamn samt traditionella hästnamn och därmed mer mindre särpräglade namn jämfört 

med de manliga hästarna kommer kreativiteten inte fram genom deras namn lika tydligt, 

d.v.s. deras namn hämtas inte i samma mån från lika kreativa namnkategorier. Det manliga 

namnbeståndet hämtas majoritetsvis istället från en fiktiv namnkategori, som i sig kan 

anses innehålla kreativa namn, och överlag dominerar dem också inom andra kreativa 
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kategorier som Mytologiska namn samt Kommersiella namn. De får alltså inte personnamn 

eller traditionella hästnamn i lika hög grad och de kan som helhet då anses ha mer särpräglade 

och initiativrika namn än sto. Gällande språket är deras namn också från engelska, franska 

och spanska men till skillnad från sto förekommer också isländska samt latin. 

 

5.3. Hästnamnens slutbokstäver   

  

Nedan visas en sammanfattande tabell med de vanligaste slutbokstäverna i hästnamnen 

fördelat per kön och i vilken mån procentuellt de förekommer. 

 

Tabell 2. Hästnamnens slutbokstav fördelat per kön  

 

När det gäller namns slutbokstäver är det vanligt att flicknamn slutar på en vokal (Aldrin 

2015:45) och resultatet visar även att de kvinnliga hästarnas namn överlag följer det mönstret, 

speciellt är vokalen -a vanligast som också visas i tabell 2. Totalt är det 126 av materialets 

198 stonamn som slutar på -a (63,6 %), och några exempel på stonamn är Stella, Belinda och 

Isabella. Gällande valack/hingstnamnen visar resultatet en påfallande skillnad jämfört med 

stonamnen då endast 1 av 198 valack/hingstnamn (0,5 %) bär vokalen -a som slutbokstav, 

t.ex. Casanova.  

Vidare när det handlar om pojknamn är det istället vanligt att de slutar på en konsonant 

(Aldrin 2015:45) vilket också gäller för namnen på de manliga hästarna då totalt 138 av 198 

hingstnamn gör det (69,8 %), t.ex. Simon och Mistral. Gällande konsonant som slutbokstav är 

stonamnen tydligt mindre till antalet då endast 29 av 198 stonamn har det (14,6 %), 

exempelvis Isabell och Dockan. Nästa vokal som är mest förekommande som stonamnens 

slutbokstav är vokalen -y och sammanlagt slutar 19 av 198 stonamn på det (9,6 %), t.ex. Nelly 

Slutbokstav Sto Valack/Hingst 

Vokal: -a 126 (63,6 %) 1 (0,5 %) 

Vokal: -e 13 (6,6 %) 21 (10,6 %) 

Vokal: -o 0 (0 %) 28 (14,1 %)  

Vokal: -y 19 (9,6 %)  6 (3,0 %) 

Vokal: -i, -ie 11 (5,6 %) 4 (2,0 %) 

Konsonant  29 (14,6 %) 138 (69,8 %)  

Totalt 198 (100 %) 198 (100 %) 
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och Daisy. Resultatet visar följaktligen att det är mer ovanligt att ett valack/hingstnamn 

slutar på -y då endast 6 av 198 av deras namn gör det (3,0 %), och exempel på det är Billy 

och Lucky.  

När hästnamnen slutar på vokalen -e, -i eller -ie visar resultatet också en skillnad mellan 

könen. Det är vanligare att de manliga hästarna slutar på -e då totalt 21 av 198 

valack/hingstnamn gör det (10,6 %), t.ex. Pelle och Valle. Hos de kvinnliga hästarnas 

namn utgör -e istället 13 av 198 stonamn (6,6 %) och exempel på detta är Celine och 

Roxette. Gällande vokalen -i och -ie som slutstavelse visas det sammanlagt i 11 av 198 

stonamn (5,6 %), t.ex. Mimmi och Nellie, jämfört med valack/hingstnamnen där de 

förekommer i 4 av 198 namn (2,0 %), t.ex. Armani och Charlie. Den största skillnaden 

mellan könen markeras genom vokalen -o där totalt 0 av 198 stonamn bär den specifika 

slutbokstaven medan 28 av 198 valack/hingstnamn (14,1 %) gör det, t.ex. Hugo och 

Amigo. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att stonamnen, liksom flicknamn, slutar på en vokal 

och valack/hingstnamn, liksom pojknamn, på en konsonant. I det följande avsnittet 

redovisar jag mer noggrant hur det ser ut med hästnamnens fonetiska egenskaper.  

 

5.4. Hästnamnens fonetiska egenskaper i relation till de lexikala 

kategorierna  

 

Som skildras i tabell 2 och vad som också har beaktats i resultatet är det i hästnamnens 

slutbokstav, ibland slutbokstäver, som de fonetiska egenskaperna kan sägas indikera själva 

namnets könsmarkering. I vissa enstaka fall har slutbokstaven fonetiskt sett inte varit direkt 

markerande för könstillhörigheten och då kan istället namnets första bokstav antas indikera 

könsmarkeringen, men det är generellt konstaterat och inget som redovisas i tabell 2.  

När det gäller stonamnen i kategorin Personnamn förekommer det namn som Ronja, 

Tindra, Nikita, Melissa, Alma och Clara, vilket alla indikerar tydligt fonetiskt att det är 

typiska flicknamn tack vare en vokal som slutbokstav, som i sig antas vara en 

könsmarkering i namn av det kvinnliga könet. Flera av namnen slutar också på andra 

vokaler, närmare bestämt -y, -i, -e eller -ie, såsom Molly, Fanny, Sally, Mimmi, Jasmine 

samt Nellie och blir således också en tydlig markering av det kvinnliga könet. Utifrån detta 

förekommer stonamn som generellt inte följer detta mönster och inte får samma distinkta 

markering och det är namnen Doris, Iris, Ester, Amber samt Isabell som alla slutar på en 
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konsonant istället. Generellt borde dessa namn fonetiskt klassas som manliga namn då de 

slutar på konsonant men eftersom namnen är allmänt kända i personnamnsförrådet skapas en 

konventionell könsmarkering då man är medveten om att det är namn som tillhör det 

kvinnliga könet och därmed de kvinnliga hästarna i detta fall.  

När det gäller de fonetiska egenskaperna i namnen hos de manliga hästarna förekommer 

namn såsom Emil, Felix, Fridolf, Oliver, Birk och Albin, och således kan namnen antas tydligt 

markera att de tillhör det manliga könet då de alla slutar på en konsonant som fonetiskt 

indikerar manligt. Däremot förekommer det flera fall, precis som med stonamnen, då namnen 

inte följer detta generella mönster och namnen slutar istället på en vokal. Detta är bland annat 

namn som Charlie, Pelle, Hugo, Billy samt Dino. Återigen är dock dessa namn väletablerade 

inom personnamnsförrådet att tillhöra det manliga könet (undantagsfall är möjligen Charlie 

som generellt kan definieras vara könsneutralt) vilket gör att man möjligtvis även fonetiskt 

kan acceptera de som en indikation av det manliga könet och de manliga hästarna i detta fall.  

Gällande stonamnen inom kategorin Traditionella hästnamn visar resultatet att det 

fonetiska mönstret uppskattningsvis är detsamma som i fallet inom kategorin Personnamn. 

Alla stonamnen inom denna kategori följer den typiska könsmarkeringen då de alla slutar på -

a, -y eller -ie (Dolly, Evita, Dixie). Även -an förekommer (Lillan) vilket enligt Leibring 

(2015:142) är en typisk ändelse för hondjursnamn. Namnen för sto kan således i detta fallet 

antas indikera könstillhörigheten starkt. Däremot är namnen för valack/hingst mer säregen då 

en generell typisk könsmarkering för det manliga könet inte används i majoriteten av namnen. 

I många fall slutar namnen på vokalen -o (Figaro, Amigo, Apollo, Turbo, Manolito, Caruso) 

vokalen -e eller -en (Brunte, Valle, Pysen), vokalen -a eller -an (Casanova, Lilleman) samt 

vokalen -y (Rocky). Detta är dock inget revolutionerande resultat som visar på att dessa namn 

inte kan antyda det manliga könet då det som tidigare påvisat generellt förekommer namn 

som skiljer sig från det traditionella könsmarkeringsmönstret. Dessa namn bör dock ändå 

kunna tolkas utgöra en manlig könsmarkering då majoriteten av namnen börjar med en 

konsonant samt har en generell manlig prägling över namnet. Resterande manliga hästnamn 

inom denna kategori kan direkt antas indikera en manlig könsmarkering då de alla slutar på en 

konsonant (Filur, Prins, Aramis, Buster, Aragorn, Castor, Gandur, Garpur). 

Hästnamnen inom kategorin Innehållsord skiljer sig generellt från namnen inom övriga 

kategorier då de består av svenska substantiv eller engelska substantiv samt adjektiv. Trots 

detta visar resultatet att namnens fonetiska egenskaper återigen visar sig. I vanligt 

förekommande slutar majoriteten av valack/hingstnamnen på en konsonant (Blixten, Svarten, 

Silver, Pascal, King, Safir, Lord) vilket i sig indikerar en manlig könsmarkering, men det 
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förekommer också manliga hästnamn som slutar på en vokal som -o, -e samt -y (Tornado, 

Domino, Apache, Nalle, Bolero, Lucky). Trots detta kan de, som i vanliga fall, möjligtvis 

accepteras fonetiskt som en indikation till det manliga könet eftersom majoriteten istället 

börjar på en konsonant. När det gäller stonamnen är det ett liknande resultat som tidigare – 

majoriteten av namnen slutar på en vokal (Diva, Cinderella, Candy, Surprise, Windy, 

Sunshine) och är följaktligen alltså direkt ett påvisande av det kvinnliga könet, men det 

finns även undantagsfall där stonamnen istället slutar på en konsonant (Pyret, Tösen, 

Princess, Moonlight, Lollipop). Generellt börjar också dessa namn på en konsonant som då 

fonetiskt kan göra att de ytterligare anses indikera det manliga könet. Namnen har dock 

överlag lättare att ge associationer till det kvinnliga genom att namnen i sig kan användas 

för att beskriva något som oftast kopplas till det kvinnliga könet. De kan därmed anses 

indikera det kvinnliga könet tydligare än det manliga.  

De fiktiva namnen kan anses och definieras vara andra slags namn än föregående 

kategorier men trots det visar resultatet att samma slags könsmarkeringar förekommer. 

Återigen är det stonamnen som tenderar att sluta på en vokal (Madonna, Lilla My, Roxette, 

Goldie, Shakira) och många av valack/hingstnamnen slutar på en konsonant (Elvis, Goliat, 

Gulliver, Tintin, Asterix). Precis som i föregående namnkategorier förekommer också 

undantag; stonamn som Tingeling, Chanel, Pocahontas och Grynet som alla slutar på en 

konsonant istället för en vokal, och valack/hingstnamn som Zorro, Bamse, Mulle och 

Simba som alla slutar på en vokal istället för en konsonant. Dessa namn följer inte det 

klassiska fonetiska mönstret, dock upplever jag att namnen i högsta grad har en tydlig 

kvinnlig respektive manlig prägling. Detta kan möjligtvis bero på att majoriteten av dessa 

namn är direkt bekanta i sig och det beror troligen på att de är baserade på fiktiva 

karaktärer, verkliga eller overkliga, med tydlig könstillhörighet eftersom de är igenkända 

för människor.  

Gällande hästnamnen inom kategorin Mytologiska namn visas samma resultat som 

tidigare. När det gäller stonamnen slutar de alla på vokalen -a eller -e (Athena, Afrodite, 

Pandora, Hera, Aurora) och namnen indikerar således tydligt en kvinnlig könsmarkering. 

I valack/hingstnamnen syns återigen en konsonant som slutbokstav, vilket inom denna 

namnkategorin oftast är -s men även -r och -n (Herkules, Balder, Pegasus, Atlas, Eros, 

Baldur, Akilles, Jupiter, Orion). Däremot har valack/hingstnamnen ett namn som bryter det 

fonetiska mönstret, nämligen Hero som slutar på vokalen -o.  

Inom kategorin Kommersiella namn visas ett intressant resultat där stonamnen i alla fall 

förutom ett följer det typiska mönstret, medan valack/hingstnamnen i majoriteten av fallen 
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inte följer det fonetiska mönstret och slutar på en vokal. Stonamnen inom denna kategori 

slutar oftast på vokalen -a men också -i eller -e (Pepsi, Isadora, Tequila, Corona, Chiquita, 

Noblesse) och undantagsfallet är Chanel som slutar på en konsonant, men namnet har ändå en 

tydlig kvinnlig könsmarkering eftersom man associerar namnet i sig främst med det kvinnliga 

könet. När det gäller valack/hingstnamnen slutar de på vokalen -o eller -i (Armani, Zingo, 

Valentino, Ferrari), vilket fonetiskt sett inte påvisar det manliga könet tydligt, men eftersom 

de flesta av namnen (med undantagsfallet Armani) börjar på en konsonant kan de ändå antas 

indikera en manlig könsmarkering i möjligast mån. Även Armani kan anses peka på en 

manlig könsmarkering på grund av namnet i sig som kan associeras med det manliga könet. 

De övriga namnen på de manliga hästarna slutar på konsonant (Falcon, Pommac, Pontiac) 

vilket då fonetiskt tydligt indikerar det manliga könet.  

När det gäller kategorin Ortnamn visar resultatet att alla hästnamnen oavsett kön följer det 

som fonetiskt indikerar manligt respektive kvinnligt. Trots att denna kategorin innehåller så få 

namn samt generellt är annorlunda namn slutar alla stonamnen återigen på vokalen -a men 

också -e (Cayenne, Verona, Troja, Havanna, Cortina, Valencia). Inom denna namnkategori 

finns såldes inget stonamn som bryter det fonetiska mönstret som skulle ha påvisat en annan 

könsmarkering. I fallet med valack/hingstnamnen följer de också det typiska fonetiska 

mönstret som istället indikerar manligt då de slutar på en konsonant (Texas, Chester, Aragon). 

Det finns således inte heller valack/hingstnamn inom denna kategori som inte följer den 

traditionella könsmarkeringen fonetiskt sett.  

I den sista kategorin Övriga namn visas ett liknande resultat som tidigare, d.v.s. alla 

namnen följer det fonetiska mönstret. Alla stonamnen markerar tydligt en kvinnlig 

könsmarkering då de slutar på vokalen -a eller -e (Minette, Paloma, Frenja, Tosca, Zorba). 

Vidare gällande namnen på de manliga hästarna slutar de i enstaka fall på en vokal (Pluto, 

Castello, Billy Boy) men i övriga fall traditionellt på en konsonant (Lotus, Rex). I båda fallen 

indikerar namnen det manliga könet i starkast mån då de antingen börjar på eller slutar på en 

konsonant.  

Avslutningsvis påvisar detta resultatet att oavsett vad för slags hästnamn så tenderar 

namnen i det stora hela att följa det typiska könsmönstret för det som indikerar kvinnligt 

respektive manligt; stonamnen slutar oftast på en vokal och valack/hingstnamnen slutar oftast 

på en konsonant men divergerande fall kan förekomma i någon mån för båda könen. Generellt 

visar detta resultatet samma som Leibring (2000), Othén (2007), Saarelma-Paukkala (2015), 

Abel & Kruger (2007), Leibring (2015), Karlsson (1983), Karlsson (2004) samt Boman 

(1998). Det är överlag intressant att samma fonetiska mönster sker genomgående oavsett 
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namnkategori. Utifrån detta kan det konstateras att hästnamnen får en könsmarkering via 

namnens slutbokstav och de följer överlag samma form av könsmarkering som vi 

människor har i våra namn (Nübling 2015:198). Då hästarna bär personnamn såväl som 

andra slags namn är det ändå intressant att se att samma könsmarkering sker som för 

människors namn. Generellt följer stonamnen samma fonetiska mönster, d.v.s. de slutar på 

vokal, i större mån än valack/hingstnamnen som oftare tenderar att bryta det fonetiska 

mönstret men då kan andra stavelser anses visa på deras manliga könsmarkering.  

 

6. Diskussion och slutsatser 
 

I följande kapitel kommer undersökningens slutgiltiga resultat att sammanfattas och 

diskuteras. Resultaten kommer även att kopplas till den tidigare forskning som redovisats 

samt den teoretiska ramen som behandlar kön och genus.  

6.1. De samtida hästnamnen  

 

Syftet med denna studie var att studera samtida hästnamn för att få ett perspektiv över 

namnskicket i modern tid samt jämföra namnen utifrån en könsaspekt. Syftet var således att få 

en uppfattning om huruvida en könsmarkering även visade tendenser till att uppträda i 

hästnamnen eller inte. För att få ett omfattande perspektiv över namnskicket var syftet att 

kategorisera in namnen för att ge inblick från vilken namnkategori namnen till hästarna 

hämtats ifrån. Frågeställningarna var följande:  

 

1. Vad namnges hästar till idag? Vilka slags lexikala namnkategorier förekommer vid 

namnen på hästar?  

2. Går det att urskilja ett könsrelaterat namnmönster? I vilken mån kan namnen antas 

indikera en könsmarkering?  

 

Undersökningen visade som svar på den första frågeställningen att det framförallt är 

personnamn som ges till hästarna och är följaktligen den mest förekommande lexikala 

namnkategorin för båda könen. Majoriteten av personnamnen som hästarna får bärs av en stor 

del av Sveriges befolkning medan andra av en något mindre del människor, men alla namnen 

har följaktligen aktiva namnbärare i Sverige.  
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Att det är specifikt personnamnsförrådet som är störst befintligast hos hästarna stämmer 

överens i viss mån med det som tidigare hästnamnsstudier visat. Det Hugo Karlsson kunde 

få fram med sina studier från 1983 respektive 2004 om hästnamnen under perioden 1625–

1815 visar inte att det är personnamn som är vanligast förekommande som hästnamn. Om 

man ska gå efter Lars-Gunnar Bomans studie av stonamn från 1998 blir personnamnen 

ökande och stabila vid 1915 och framåt; det är alltså en något modernare tid där relationen 

mellan häst och människa troligtvis höll på att förändrats till det som är idag. Allt detta 

jämfört med modern tid och min egna studies resultat kan bero på att människan inte längre 

använder hästen i samma syfte – man använder inte sin häst till att rida ut i krig eller använder 

hästen som ett arbetsredskap på sin boskapsgård. Hästen är alltså inte längre ett nyttodjur som 

syftar till att konkret tjäna människan. Istället har man idag byggt upp en annan relation till 

hästen där man anser djuret vara ett sällskapsdjur och samtidigt familjemedlem. Utifrån det 

har man humaniserat hästen i en sådan hög grad att man inte längre gör en skillnad mellan 

människans och deras namn, och majoriteten av hästarna heter numera samma namn som 

människor gör. Min uppsats jämfört med dessa tidigare studier bygger därmed vidare på att 

personnamnen hos hästarna har ökat vilket indikerar att humaniseringen av hästarna är 

mycket tydligare idag än förr i tiden.  

En annan namnkategori som visade sig vara vanligt att hästnamnen hämtades från var 

fiktiva namn och det visade sig även vara samma slags fiktiva namn som med tidigare 

djurnamnforskning och hästnamnsforskning. Detta resultat kan indikera att man, oavsett vad 

för slags djur man namnger, har samma synsätt på djuren. Det kan då konstateras att det finns 

ett underliggande djurnamnsförråd som människor per automatik hämtar namnen från och alla 

sällskapsdjuren får därmed dela och bära samma slags namn. Det kan då generellt liknas med 

det mänskliga namnförrådet där människor utifrån det får bära samma namn. Denna 

uppsatsen kan därmed bygga vidare på att hästarnas fiktiva namn återanvänds genom tiderna 

främst inom den egna djurarten, men även hos andra typer av sällskapsdjur. Att det är samma 

slags fiktiva namn som återfinns i tidigare forskning som denna undersökning gör att 

hästnamnen återigen kan anses vara på en human nivå, då även människors namn återanvänds 

genom tiderna.  

Övriga namnkategorier som hästnamnen hämtas från i förhållande till tidigare 

hästnamnforskning var kategorierna Mytologiska namn, Ortnamn och Traditionella hästnamn 

som också redovisas i Karlsson (1983), Karlsson (2004) samt Boman (1998). Flera av 

namnen är även samma då som idag när det gäller namnen inom kategorierna Mytologiska 

namn och Traditionella hästnamn. Detta påvisar ytterligare hästnamnens återanvändning 
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genom tiderna. Hästnamn hämtade från en kommersiell kategori är nytt förekommande 

och samma namn förekommer inte i tidigare hästnamnsforskning, dock förekommer 

samma kommersiella namn i Othén (2007) samt Leibring (2015) och är då istället namn på 

hundar och katter. Detta resultat i sig är inte förvånande då det som tidigare konstaterats 

verkar användas samma namn till olika sällskapsdjur. Kategorin Ortnamn visar sig 

innehålla helt nya namn om man jämför denna undersökning med det som redovisats i 

Boman (1998), förutom ett namn som förekom både då och nu (Troja). Det intressanta är 

att hästnamnen som utgjordes av ortnamn i Boman (1998) visar sig vara svenska orter 

medan hästnamnen i denna undersökning endast visar sig vara utländska orter. Min uppsats 

bygger därmed vidare på att människor tenderar i högre mån att välja mer utländskt 

präglade hästnamn istället för svenska idag. Däremot är inte Bomans studie utförd för 

länge sedan och hans studie behandlar hästnamn från så sent som 1995, men trots det 

förekommer inte internationella ortnamn vilket kan påvisa att man på 2000-talet blivit mer 

och mer internationaliserad i hästnamnen.  

Något som också visade sig förekomma i min studie var hästnamn hämtade från 

innehållsord och de som förekom var svenska eller engelska substantiv samt enstaka 

adjektiv. Namn baserade på engelska adjektiv verkar även förekomma hos hundar som 

visas i Othén (2007). Jämfört med den tidigare hästnamnsforskningen Karlsson (1983), 

Karlsson (2004) samt Boman (1998) visar sig de samtida hästnamnen vara annorlunda 

eftersom de äldre hästnamnen var baserade på svenska adjektiv eller verb istället. Denna 

uppsats kan därmed sägas bygga vidare på att engelskan har blivit dominerande i samtida 

hästnamn, något som möjligtvis avspeglas från engelskans dominans i dagens samhälle 

överlag, jämfört med tiden då den tidigare hästnamnsforskningen utfördes.  

Sammanfattningsvis kan denna undersökning anses vara en indikation på att 

hästnamnen idag 2016 är till stor del i symbios med människors namn, vilket bevisar att 

man inte längre gör en sådan åtskillnad mellan häst och människa på en namnnivå. Det är 

intressant att det har blivit så då det säger något om relationen som själva namnen indikerar 

och skapar, och man strävar alltså efter att skapa en sådan nära relation som möjligt till sin 

häst. I och med att denna relationen har skapats blir det också viktigare att skilja hästarna 

åt könsmässigt eftersom det annars upplöser dikotomin. 

6.2. De samtida hästnamnens könsmarkering  

 

Denna undersökning visade som svar på den andra frågeställningen att det går att urskilja ett 
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könsrelaterat namnmönster eftersom de kvinnliga hästarna får en viss typ av namn oftare och 

vice versa för de manliga hästarna. Övriga typer av namn ligger på en någorlunda jämlik nivå 

mellan könen, men det är främst personnamn som ges i högre grad till de kvinnliga hästarna 

och fiktiva namn ges istället oftare till de manliga hästarna. Det är här som ett könsrelaterat 

namnmönster yttrar sig via hästnamnen då man tenderar att göra skillnad på könen och döpa 

de efter olika principer och därmed efter ett könsmönster. Anledningen till att man namnger 

de kvinnliga hästarna med personnamn men de manliga hästarna med fiktiva namn kan bero 

på att man har olika synsätt på könen. Enligt Aldrins (2015:36) resonemang kring 

personnamn påvisar oftast kvinnliga namn originalitet och manliga namn enkelhet och 

tradition. Det kan därför vara vanligt att de kvinnliga hästarna får personnamn för det är 

originellt och personligt, men den manliga hästen ska ha ett namn utöver en originalitet och 

får därmed fiktiva namn. Det är i sig inte enkelt eller traditionellt utan är istället en annan 

sorts särprägling som påvisar kreativitet.  

Gällande i vilken mån namnen kan antas indikera en könsmarkering kan det som fastställt i 

resultatet antas visas i större grad via hästnamnens slutbokstav, men det kan också visas om 

namnet i sig har en given och direkt könsmarkering. I de tillfällen då båda könen av hästarna 

bär personnamn blir det klart könsbestämda namn eftersom personnamn är könade i sig. 

Genomgående i alla hästnamnen visade sig dock samma könsmarkering förekomma och det 

är i de allra flesta fall lätt att bedöma ett hästnamn vara typiskt kvinnligt eller typiskt manligt. 

Detta beror möjligtvis på samma sak som Saarelma-Paukkala (2015) konstaterade gällde för 

katt-och hundnamn; en självklar könsmarkering sker när namnet i sig har ordinära kvinnliga 

eller manliga drag, när det är namn härstammat från specifikt en känd man eller en känd 

kvinna i verkliga livet eller i fiktion, eller när namnet har rena feminina eller maskulina 

ordalag (Saarelma-Paukkala 2015:226). 

Det kan följaktligen antas vara lätt att göra en direkt skillnad mellan könen vad det gäller 

hästnamn. Detta i sig ger överlag en given konsekvens i verkligheten då man per automatik 

delar in namnen i manligt respektive kvinnligt och möjligtvis tillsätter namnen olika värden, 

och utifrån genusmodellen värderas oftast det manliga högre. Detta kan också sägas gälla för 

valack/hingst då de tillsätts mer kreativitet via namnen och det ligger möjligtvis mer omtanke 

bakom deras namn än sto som får personnamn. De manliga hästnamnen kan då anses 

signalera en högre status som i enlighet med genusmodellen. Man kan då också anta att det 

uppstår en dikotomi även i hästnamnen då det enligt Yvonne Hirdmans teori innebär att 

manligt och kvinnligt inte bör blandas med varandra – en könsmarkering kan således vara 

tvungen, eller framkommer automatiskt i många fall, i hästnamnen för att det kvinnliga och 
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det manliga inte ska förväxlas med varandra. Vad det gäller hierarki enligt Hirdmans teori 

är det också något som framkommer i hästnamnen eftersom man automatiskt värderar det 

manliga högre. Valack/hingstnamnen kan anses påvisa det på grund av den manliga 

könsmarkeringen men framförallt eftersom de har mer särpräglade namn på grund av 

kreativiteten på namnen.    

Denna undersökningens relevans för forskning inom området och för samhället som sig 

är kunskapen om själva humaniseringen av hästen, och för framtida studier kan 

hästnamnen komma att förändras och bli ännu mer humaniserande. Personnamnen kanske 

har ökat ännu mer, även hos de manliga hästarna, och namn hämtade från andra lexikala 

namnkategorier blivit mindre. Det blir en konsekvens för samhället då det blir ännu svårare 

att åtskilja häst och människa då det endast används personnamn istället för andra namn, 

och det blir en konsekvens för forskningen att undersöka den humaniserande relationen då 

den redan påvisat en hög grad.  

Jag kan med hjälp av resultatet av materialet och med denna undersökning säga något 

om de samtida hästnamnen i Sverige. Trots materialets omfång har resultaten gett en 

tillräckligt täckande bild och det är så de samtida hästnamnen sannolikt ser ut överlag. 

Resultaten mättes utifrån en kvantitativ metod som visade procentandelar, något som 

officiellt gav ett siffermått över de samtida hästnamnens kategorisering och könsmarkering 

i möjligast mån. 

 

6.3. Avslutning 

 

I och med denna uppsats har det blivit ännu tydligare för mig att djurnamnsforskningen är ett 

område som har många intressanta vinklar där tänkvärda studier kan utföras. Denna studies 

resultat visar på hur namnen speglar relationen till hästen, men detta är också något som kan 

spegla sig i namnen för andra sällskapsdjur eftersom de alla har samma funktion för 

människor. Själva könsaspekten tillsammans med djurnamn är intressant i sig och det vore 

därför intressant att se det på ett material där ett annat djur behandlas. En undersökning av ett 

djur som i vissa ögon är klassad sällskapsdjur, till exempel reptiler, hade varit intressant att 

göra. Får dem likadana namn som andra sällskapsdjur och markeras könstillhörigheten också i 

deras namn? Det vore spännande att kunna fastställa humaniseringen och se om den har skett 

på alla slags sällskapsdjur, och för det behöver flera studier genomföras.   
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7. Sammanfattning 

 
Överlag tycks vi människor ha tagit till oss våra sällskapsdjur på en humanitär nivå och vi ser 

dem som en del av familjen, och de är alltså våra familjemedlemmar. Hästar, specifikt 

privatägda ridhästar, kan ses vara ett nyttodjur och fungera som ett sällskapsdjur. Med 

anledning av hästarnas förändrade roll för oss människor skapas en intressant möjlighet då 

deras funktion som djur har reformerats och det blir då relevant att undersöka om namnen 

också har förändrats på något vis. Syftet med denna uppsatsen var att studera samtida 

hästnamn för att få en överblick av namnskicket i modern tid samt jämföra namnen utifrån en 

könsaspekt. Tidigare forskning av hästnamn har endast studerat vilka hästnamn som användes 

förr i tiden och det verkade då saknas en som behandlar samtida hästnamn. Mycket av tidigare 

forskning av andra djur än hästar har kommit fram till resultat som hypotetiskt även skulle 

kunna gälla för namnen på hästar och de fick därmed stort utrymme i uppsatsen. Eftersom 

hästnamnen skulle jämföras utifrån en könsaspekt användes en genusteoretisk utgångspunkt 

som uppsatsens teori. Viktiga begrepp inom detta var kön, genus, manligt/kvinnligt, 

maskulinitet/femininitet samt könsmarkering. Utifrån teorin utgick jag från begreppet kön då 

det avser både biologiskt och socialt, och det biologiska könet hos hästarna blir även deras 

sociala kön när vi människor namnger dem. Skillnaden mellan manligt och kvinnligt baseras 

på dikotomi och hierarki där dikotomin innebär att manligt och kvinnligt inte bör blandas 

medan hierarkin innebär att det är mannen som är en norm.  

Materialet för uppsatsen hämtades från Agrias försäkringsdatabas och gav totalt 396 namn, 

d.v.s. 198 namn för sto respektive 198 namn för valack/hingst. Efter insamlingen av 

materialet kategoriserades namnen in i ett lexikalt kategorischema och kategorierna blev då 

Personnamn, Traditionella hästnamn, Innehållsord, Fiktiva namn, Mytologiska namn, 

Kommersiella namn, Ortnamn samt Övriga namn. Resultatet visade att kategorin Personnamn 

var den största kategorin för sto och Fiktiva namn var den största för valack/hingst. 

Personnamnen som används för sto var både moderna och populära såväl som äldre förnamn, 

medan de fiktiva namnen till valack/hingst var främst hämtade från film-, musik- och bibliska 

karaktärer. Vad gäller hästnamnens könsmarkering visade resultatet att det framkom i 

namnens slutbokstav; stonamnen slutade oftast på en vokal medan valack/hingstnamnen oftast 

på en konsonant, men divergerande fall kunde förekomma i någon mån för båda könen där 

namnen bröt det traditionella könsmönstret. Hästnamnen följde ändå sammanfattningsvis det 
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typiska könsmönstret för det som indikerar kvinnligt respektive manligt oavsett 

namnkategori. 

Anledningen till att de kvinnliga hästarna får personnamn medan de manliga hästarna 

får fiktiva namn istället kan bero på att det kvinnliga djuret ska anses ha ett namn som 

påvisar originalitet och det manliga djuret ska ha ett namn utöver en originalitet, ett namn 

som istället påvisar en kreativ särprägling och får därmed fiktiva namn. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det sker en dikotomi i hästnamnen då 

könsmönstret blir framtvingat i enlighet med genusmodellen; per automatik delar man in 

namnen i manligt respektive kvinnligt och möjligtvis tillsätter namnen olika värden, och 

eftersom de manliga hästarna tillsätts mer kreativitet via namnen ligger det mer omtanke 

bakom deras namn än sto som får personnamn. De manliga hästnamnen kan således anses 

signalera en högre status som i enlighet med genusmodellen. Överlag kan man utifrån 

resultatet också konstatera att det skett en humanisering av hästarna och att man inte längre 

verkar göra en sådan åtskillnad mellan häst och människa på en namnnivå. Det är 

intressant att det har blivit så då det säger något om relationen som själva namnen indikerar 

och skapar, och man strävar alltså efter att skapa en sådan nära relation som möjligt till sin 

häst.  
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Bilaga 1 

 

 

Namn Kön Namnkategori 

Ronja Sto Personnamn 

Lukas Valack/hingst Personnamn 

Saga Sto Personnamn 

Pontus Valack/hingst Personnamn 

Molly Sto Personnamn 

Charlie Valack/hingst Personnamn 

Tindra Sto Personnamn 

Emil Valack/hingst Personnamn 

Wilma Sto Personnamn 

Felix Valack/hingst Personnamn 

Freja Sto Personnamn 

Bella Sto Personnamn 

Casper Valack/hingst Personnamn 

Felicia Sto Personnamn 

Linus Valack/hingst Personnamn 

Oliver Valack/hingst Personnamn 

Maja Sto Personnamn 

Birk Valack/hingst Personnamn 

Fanny Sto Personnamn 

Sally Sto Personnamn 

Rasmus Valack/hingst Personnamn 

Lina Sto Personnamn 

Max Valack/hingst Personnamn 

Nikita Sto Personnamn 

Miranda Sto Personnamn 

Filippa Sto Personnamn 

Mimmi Sto Personnamn 

Diana Sto Personnamn 

Julia Sto Personnamn 

Daisy Sto Personnamn 

Lisa Sto Personnamn 

Putte Valack/hingst Personnamn 

Cindy Sto Personnamn 

Viktor Valack/hingst Personnamn 

Ramona Sto Personnamn 

Frida Sto Personnamn 

Ida Sto Personnamn 

Olivia Sto Personnamn 

Kasper Valack/hingst Personnamn 

Stella Sto Personnamn 

Fabian Valack/hingst Personnamn 

Belinda Sto Personnamn 

Pelle Valack/hingst Personnamn 

Julius Valack/hingst Personnamn 
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Nova Sto Personnamn 

Lucas Valack/hingst Personnamn 

Fiona Sto Personnamn 

Cassandra Sto Personnamn 

Bianca Sto Personnamn 

Hugo Valack/hingst Personnamn 

Melissa Sto Personnamn 

Benjamin Valack/hingst Personnamn 

Isabella Sto Personnamn 

Robin Valack/hingst Personnamn 

Jasmine Sto Personnamn 

Loke Valack/hingst Personnamn 

Hampus Valack/hingst Personnamn 

Elvira Sto Personnamn 

Kajsa Sto Personnamn 

Sara Sto Personnamn 

Jack Valack/hingst Personnamn 

Amanda Sto Personnamn 

Milton Valack/hingst Personnamn 

Alice Sto Personnamn 

Billy Valack/hingst Personnamn 

Doris Sto Personnamn 

Albin Valack/hingst Personnamn 

Ofelia Sto Personnamn 

Kalle Valack/hingst Personnamn 

Carmen Sto Personnamn 

Mira Sto Personnamn 

Teddy Valack/hingst Personnamn 

Alfons Valack/hingst Personnamn 

Sabina Sto Personnamn 

Dante Valack/hingst Personnamn 

Emma Sto Personnamn 

Stina Sto Personnamn 

Malva Sto Personnamn 

Sigge Valack/hingst Personnamn 

Rosita Sto Personnamn 

Cornelia Sto Personnamn 

Flora Sto Personnamn 

Penny Sto Personnamn 

Simon Valack/hingst Personnamn 

Ludde Valack/hingst Personnamn 

Tyra Sto Personnamn 

Vilja Sto Personnamn 

Dennis Valack/hingst Personnamn 

Linda Sto Personnamn 

Leonardo Valack/hingst Personnamn 

Nelly Sto Personnamn 

Hector Valack/hingst Personnamn 
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Zeb Valack/hingst Personnamn 

Matilda Sto Personnamn 

Nadja Sto Personnamn 

Harry Valack/hingst Personnamn 

Electra Sto Personnamn 

Grace Sto Personnamn 

Hilda Sto Personnamn 

Dino Valack/hingst Personnamn 

Herman Valack/hingst Personnamn 

Celine Sto Personnamn 

Oskar Valack/hingst Personnamn 

Victor Valack/hingst Personnamn 

Selma Sto Personnamn 

Sixten Valack/hingst Personnamn 

Tiffany Sto Personnamn 

Winston Valack/hingst Personnamn 

Melody Sto Personnamn 

Bruno Valack/hingst Personnamn 

Tanja Sto Personnamn 

Ville Valack/hingst Personnamn 

Heidi Sto Personnamn 

Tilda Sto Personnamn 

Fatima Sto Personnamn 

Fia Sto Personnamn 

Elliot Valack/hingst Personnamn 

Moa Sto Personnamn 

Naomi Sto Personnamn 

Anton Valack/hingst Personnamn 

Vera Sto Personnamn 

Frej Valack/hingst Personnamn 

Jasmin Sto Personnamn 

Alex Valack/hingst Personnamn 

Tina Sto Personnamn 

Gloria Sto Personnamn 

Isak Valack/hingst Personnamn 

Zack Valack/hingst Personnamn 

Lotta Sto Personnamn 

Vanessa Sto Personnamn 

Dexter Valack/hingst Personnamn 

Amber Sto Personnamn 

Tristan Valack/hingst Personnamn 

Cherie Sto Personnamn 

Lucy Sto Personnamn 

Fridolf Valack/hingst Personnamn 

Iris Sto Personnamn 

Nelson Valack/hingst Personnamn 

Alva Sto Personnamn 

Rufus Valack/hingst Personnamn 
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Elton Valack/hingst Personnamn 

Disa Sto Personnamn 

Leo Valack/hingst Personnamn 

Blenda Sto Personnamn 

Esmeralda  Sto Personnamn 

Douglas Valack/hingst Personnamn 

Hilma Sto Personnamn 

Nellie Sto Personnamn 

Vincent Valack/hingst Personnamn 

Petra Sto Personnamn 

Wendy Sto Personnamn 

Vilma Sto Personnamn 

Nina Sto Personnamn 

Bobby Valack/hingst Personnamn 

Alma Sto Personnamn 

Alfred Valack/hingst Personnamn 

Clara Sto Personnamn 

Thor Valack/hingst Personnamn 

Mio Valack/hingst Personnamn 

Nora Sto Personnamn 

Malte Valack/hingst Personnamn 

Amelia Sto Personnamn 

Isabell Sto Personnamn 

Wille Valack/hingst Personnamn 

My Sto Personnamn 

Tara Sto Personnamn 

Isa Sto Personnamn 

Ella Sto Personnamn 

Gina Sto Personnamn 

Ebba Sto Personnamn 

Elsa Sto Personnamn 

William Valack/hingst Personnamn 

Mandy Sto Personnamn 

Nicke Valack/hingst Personnamn 

Frasse Valack/hingst Personnamn 

Ester Sto Personnamn 

Jesper Valack/hingst Personnamn 

Samantha Sto Personnamn 

Sebastian Valack/hingst Personnamn 

Daphne Sto Personnamn 

Laura Sto Personnamn 

Petronella Sto Personnamn 

Ludvig Valack/hingst Personnamn 

Savanna Sto Personnamn 

Filip Valack/hingst Personnamn 

Oscar Valack/hingst Personnamn 

Tim Valack/hingst Personnamn 

Viking Valack/hingst Personnamn 
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Amadeus Valack/hingst Personnamn 

Mysan Sto Personnamn 

Lilleman Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Polly Sto Traditionella hästnamn 

Filur Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Lady Sto Traditionella hästnamn 

Rocky Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Donna Sto Traditionella hästnamn 

Prins Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Figaro Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Carisma Sto Traditionella hästnamn 

Dolly Sto Traditionella hästnamn 

Aramis Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Amigo Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Smulan Sto Traditionella hästnamn 

Apollo Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Evita Sto Traditionella hästnamn 

Pysen Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Indra Sto Traditionella hästnamn 

Buster Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Pärla Sto Traditionella hästnamn 

Embla Sto Traditionella hästnamn 

Dixie Sto Traditionella hästnamn 

Turbo Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Lillan Sto Traditionella hästnamn 

Brunte Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Beauty Sto Traditionella hästnamn 

Bonita Sto Traditionella hästnamn 

Perla Sto Traditionella hästnamn 

Docka Sto Traditionella hästnamn 

Luna Sto Traditionella hästnamn 

Aragorn Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Casanova Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Castor Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Manolito Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Caruso Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Pärlan Sto Traditionella hästnamn 

Sessan Sto Traditionella hästnamn 

Gandur Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Katinka Sto Traditionella hästnamn 

Trixie Sto Traditionella hästnamn 

Valle Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Garpur Valack/hingst Traditionella hästnamn 

Diva Sto Innehållsord 

Tornado Valack/hingst Innehållsord 

Blixten Valack/hingst Innehållsord 

Cinderella Sto Innehållsord 

Silver Valack/hingst Innehållsord 



 

40 

Candy Sto Innehållsord 

Domino Valack/hingst Innehållsord 

Ballerina Sto Innehållsord 

Dimma Sto Innehållsord 

Prinsen Valack/hingst Innehållsord 

Apache Valack/hingst Innehållsord 

Pascal Valack/hingst Innehållsord 

Mynta Sto Innehållsord 

King Valack/hingst Innehållsord 

Nalle Valack/hingst Innehållsord 

Stjärna Sto Innehållsord 

Surprise Sto Innehållsord 

Safir Valack/hingst Innehållsord 

Mistral Valack/hingst Innehållsord 

Baron Valack/hingst Innehållsord 

Tiara Sto Innehållsord 

Rebell Valack/hingst Innehållsord 

Pyret Sto Innehållsord 

Bolero Valack/hingst Innehållsord 

Nimbus Valack/hingst Innehållsord 

Sunshine  Sto Innehållsord 

Lilja Sto Innehållsord 

Tösen Sto Innehållsord 

Princess Sto Innehållsord 

Windy Sto Innehållsord 

Salsa Sto Innehållsord 

Titan Valack/hingst Innehållsord 

Dockan Sto Innehållsord 

Geisha Sto Innehållsord 

Moonlight Sto Innehållsord 

Caramelle Sto Innehållsord 

Caramell Sto Innehållsord 

Mascot Valack/hingst Innehållsord 

Lollipop Sto Innehållsord 

Pirat Valack/hingst Innehållsord 

Primus Valack/hingst Innehållsord 

Lucky Valack/hingst Innehållsord 

Rubin Valack/hingst Innehållsord 

Bella donna Sto Innehållsord 

Lord Valack/hingst Innehållsord 

Dunder Valack/hingst Innehållsord 

Svala Sto Innehållsord 

Svarten Valack/hingst Innehållsord 

Hamilton Valack/hingst Fiktiva namn 

Zorro Valack/hingst Fiktiva namn 

Madonna Sto Fiktiva namn 

Madicken Sto Fiktiva namn 

Bamse Valack/hingst Fiktiva namn 
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Mulle Valack/hingst Fiktiva namn 

Rambo Valack/hingst Fiktiva namn 

Bellman Valack/hingst Fiktiva namn 

Goliat Valack/hingst Fiktiva namn 

Elvis Valack/hingst Fiktiva namn 

Lilla My Sto Fiktiva namn 

Picasso Valack/hingst Fiktiva namn 

Spirit Valack/hingst Fiktiva namn 

Prince Valack/hingst Fiktiva namn 

Mozart Valack/hingst Fiktiva namn 

Tingeling Sto Fiktiva namn 

Snobben Valack/hingst Fiktiva namn 

Shakira Sto Fiktiva namn 

Nemo Valack/hingst Fiktiva namn 

Pinoccio  Valack/hingst Fiktiva namn 

Romeo Valack/hingst Fiktiva namn 

Ior Valack/hingst Fiktiva namn 

Skrållan Sto Fiktiva namn 

Lucifer Valack/hingst Fiktiva namn 

Asterix Valack/hingst Fiktiva namn 

Joker Valack/hingst Fiktiva namn 

Roxette Sto Fiktiva namn 

Tintin Valack/hingst Fiktiva namn 

Laban Valack/hingst Fiktiva namn 

Baloo Valack/hingst Fiktiva namn 

Blondie Sto Fiktiva namn 

Alladin Valack/hingst Fiktiva namn 

Nero Valack/hingst Fiktiva namn 

Ariel Sto Fiktiva namn 

Baltazar Valack/hingst Fiktiva namn 

Musse Valack/hingst Fiktiva namn 

Simba Valack/hingst Fiktiva namn 

Clinton Valack/hingst Fiktiva namn 

Hot shot Valack/hingst Fiktiva namn 

Katla Sto Fiktiva namn 

Cesar Valack/hingst Fiktiva namn 

Simson Valack/hingst Fiktiva namn 

Winnie Sto Fiktiva namn 

Misty Sto Fiktiva namn 

Cleopatra Sto Fiktiva namn 

Totte Valack/hingst Fiktiva namn 

Tarzan Valack/hingst Fiktiva namn 

Obelix Valack/hingst Fiktiva namn 

Robin Hood Valack/hingst Fiktiva namn 

Gulliver Valack/hingst Fiktiva namn 

Ikaros Valack/hingst Fiktiva namn 

Napoleon Valack/hingst Fiktiva namn 

Gandalf Valack/hingst Fiktiva namn 
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Pocahontas Sto Fiktiva namn 

Ceasar Valack/hingst Fiktiva namn 

Lucky Luke Valack/hingst Fiktiva namn 

Teitur Valack/hingst Fiktiva namn 

Chaplin Valack/hingst Fiktiva namn 

Goldie Sto Fiktiva namn 

Merlin Valack/hingst Fiktiva namn 

Kiara Sto Fiktiva namn 

Tin tin Valack/hingst Fiktiva namn 

Diablo Valack/hingst Fiktiva namn 

Grynet Sto Fiktiva namn 

Miramis Valack/hingst Fiktiva namn 

Aniara Sto Fiktiva namn 

Herkules Valack/hingst Mytologiska namn 

Hercules Valack/hingst Mytologiska namn 

Balder Valack/hingst Mytologiska namn 

Pegasus Valack/hingst Mytologiska namn 

Athena Sto Mytologiska namn 

Afrodite Sto Mytologiska namn 

Pandora Sto Mytologiska namn 

Atlas Valack/hingst Mytologiska namn 

Hera Sto Mytologiska namn 

Eros Valack/hingst Mytologiska namn 

Aurora Sto Mytologiska namn 

Baldur Valack/hingst Mytologiska namn 

Akilles Valack/hingst Mytologiska namn 

Hero Valack/hingst Mytologiska namn 

Jupiter Valack/hingst Mytologiska namn 

Orion Valack/hingst Mytologiska namn 

Armani Valack/hingst Kommersiella namn 

Pepsi Sto Kommersiella namn 

Isadora Sto Kommersiella namn 

Zingo Valack/hingst Kommersiella namn 

Falcon Valack/hingst Kommersiella namn 

Pommac Valack/hingst Kommersiella namn 

Tequila Sto Kommersiella namn 

Corona Sto Kommersiella namn 

Chanel Sto Kommersiella namn 

Valentino Valack/hingst Kommersiella namn 

Ferrari Valack/hingst Kommersiella namn 

Pontiac Valack/hingst Kommersiella namn 

Chiquita  Sto Kommersiella namn 

Magnum Valack/hingst Kommersiella namn 

Noblesse Sto Kommersiella namn 

Texas Valack/hingst Ortnamn 

Cayenne Sto Ortnamn 

Verona Sto Ortnamn 

Troja Sto Ortnamn 
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Havanna Sto Ortnamn 

Chester Valack/hingst Ortnamn 

Cortina Sto Ortnamn 

Valencia Sto Ortnamn 

Aragon Valack/hingst Ortnamn 

Lotus Valack/hingst Övriga namn 

Pluto Valack/hingst Övriga namn 

Billy boy Valack/hingst Övriga namn 

Castello Valack/hingst Övriga namn 

Minette Sto Övriga namn 

Paloma Sto Övriga namn 

Frenja Sto Övriga namn 

Tosca Sto Övriga namn 

Rex Valack/hingst Övriga namn 

Zorba Sto Övriga namn 
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