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Abstract 

Denna uppsats handlar om sambandet mellan namn och identitet hos pensionärer. Syftet är att 

få en inblick i hur sambandet ser ut, hur det har förändrats över tid och om ett liknande 

samband finns mellan namnet och föräldrarnas identitet. Undersökningen består av intervjuer 

som analyserats kvalitativt. Bland resultatet av undersökningen kan vi se att informanterna 

kan se sin egen identitet och personlighet i sina namn, för en del har sambandet ändrats med 

tiden men gemensamt har alla att föräldrarnas identitet går att ses i namnet.   
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1. Inledning 

Namn är något som alla vi här på jorden har gemensamt. När ett barn föds ger föräldrarna 

barnet ett namn och detta både identifierar och särskiljer barnet från de andra. Vissa barn får 

långa namn, andra korta. Vissa barn får namn inspirerade av andra länder och andra barn får 

typiskt inhemska namn. Olika namn kan ge olika signaler till människorna runt omkring oss. 

Utan att riktigt tänka på det associerar vi olika namn med olika saker, känslor och 

förväntningar – både positiva och negativa. Namnet Ulla kan exempelvis ge oss bilder av 

farmor som bakar bullar i köket och namnet Mio får oss kanske att tänka på Astrid Lindgrens 

saga ”Mio min Mio”. Dessa olika associationer kan göra att vi tycker om vårt namn och 

känner att det passar oss, eller så känner man tvärt om att namnet inte alls passar. Oavsett 

vilket namn vi får följer det med oss livet ut. Såvida vi inte byter namn förstås.  

Tanken att det finns en koppling mellan namn och identitet är numera rotat inom 

namnforskningen. Genom olika studier har forskare sett att namn är mer än bara en 

bokstavskombination, de betyder något och de kan spela stor roll i hur vi uppfattar en plats 

eller en människa. Detta tycker jag är otroligt intressant. 

Trots att namnforskningen är överens om att en koppling finns så är vad vi tycker om våra 

namn, om de passar oss och hur de är kopplade till vår identitet ett relativt outforskat ämne. 

En studie i sambandet mellan namn och identitet har tidigare gjorts på unga kvinnor (Masanti, 

2011). För att bredda forskningen i ämnet har jag därför valt att göra en liknande studie med 

fokus på pensionärer. En pensionär har levt med sitt namn i många, många år till skillnad från 

unga kvinnor. De har dessutom levt genom olika perioder med olika namnmoden och ideal. 

Detta anser jag gör pensionärerna till en mycket intressant grupp och en bra utgångspunkt för 

denna typ av undersökning. Synen på sambandet hos pensionärernas är någonting nytt som 

kan ge en intressant inblick i relationen mellan namn och identitet och samtidigt kanske deras 

erfarenheter kan inspirera både forskare och andra läsare.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge en inblick i sambandet mellan pensionärers namn och deras 

identitet. Studien fokuserar på personnamn och då specifikt tilltalsnamn och vad dessa 

betyder för identiteten med utgångspunkt i hur pensionärerna ser på sina namn som en del av 

vem de är. Detta kommer att åstadkommas genom intervjuer och kvalitativ analys av dessa. 

Jag kommer att utgå från tre frågeställningar:  
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 Finns det ett samband mellan pensionärernas tilltalsnamn och identitet och hur ser det 

ut?  

 Har sambandet eller sättet det yttrar sig på förändrats under pensionärernas liv? 

 Finns det ett samband mellan tilltalsnamnet och deras föräldrars identitet? 

 

1.2 Disposition 

I uppsatsens första del presenteras ämnet i en inledning följt av syfte och frågeställningar som 

specificerar vad det är jag kommer att titta på i den här uppsatsen. I den andra delen 

presenteras det nuvarande forskningsläget samt sex titlar på tidigare forskning i ämnet. Del tre 

handlar om det teoretiska ramverk som studien och uppsatsen är baserad på samt beskrivning 

av ett antal viktiga begrepp. Fjärde delen handlar om metod för materialinsamling och analys. 

I del fem presenteras mitt resultat genom indelning i olika teman jag kan urskilja från 

intervjuerna för att sedan analyseras och diskuteras i del sex som är uppdelat efter 

frågeställningarna som nämndes i del ett. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av hela 

arbetet.  
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2. Tidigare forskning 

Det är tydligt att det finns ett stort intresse bland namnforskare att utforska relationerna 

mellan begreppen namn och identitet. Att det finns ett samband mellan de två är sedan en tid 

tillbaka rotat inom namnforskningen men hur sambandet yttrar sig är fortfarande en öppen 

fråga. Trots att de båda begreppen är så vanliga finns det inte så mycket forskning i ämnet. 

Den forskning som finns är dessutom väldigt utspridd på många olika områden. En del 

forskare väljer att fokusera på namnets inverkan på den personliga identiteten, andra den 

sociala eller kulturella. En del intresserar sig för hur det påverkar namnbäraren, andra för hur 

det påverkar människorna runt omkring oss. En del fokuserar på alla personnamnen, andra på 

tilltalsnamn. Trots de oändliga vinklarna är namnforskarna relativt ense om att namn och 

identitet har en nära relation och det är ett ämne som intresserar och påverkar människor. 

Nedan presenterar jag de studier och artiklar jag har tagit del av inför min egen undersökning.  

2.1 Unga kvinnors namnidentitet 

Anna Masanti har i sin studie ”Namnidentitet hos unga finska och sverigefinska kvinnor” från 

2011 undersökt sambandet mellan personnamn och identitet hos unga kvinnor. Fokus ligger 

främst på tilltalsnamn och vad de betyder för namnidentiteten. Studien baseras på intervjuer 

med 13 finska och 6 sverigefinska kvinnor. Masanti undersöker ett antal faktorer som spelar 

in i skapandet av namnidentiteten. Exempel på sådana faktorer är; namnets betydelse och 

form, namnbyte, namnets frekvens, ålder, klasstillhörighet samt namnets nationalitet. Utifrån 

informanternas svar kan hon se att alla förhåller sig till sitt namn på ett eller annat sätt. Alla 

informanterna har fäst sig vid sitt namn oavsett om de tycker om sitt namn eller inte (Masanti 

2011:141). Hon baserar detta på att ingen av informanterna skulle vilja byta namn på grund av 

att de är vana vid dem och att de representerar dem. Enligt Masanti är informanterna överens 

om att tilltalsnamnen säger något även om föräldrarna (Masanti 2011:142). Det är även tydligt 

att uppfattningen om namnet är föränderligt då informanterna har haft olika attityder till sitt 

namn under olika perioder i sitt liv.  

2.2 Namnval som en social handling 

I sin avhandling ”Namnval som social handling – Val av förnamn och samtal om förnamn 

bland föräldrar i Göteborg 2007-2009” från 2011 genomför Emilia Aldrin en studie av 

föräldrars val av namn på sina barn. Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar 

använder valet av namn på sina barn som en del i en identitetsskapande process. Hon utgår 
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från fyra frågeställningar; a) hur kan föräldrars val av förnamn till sina barn betraktas ur ett 

identitetsperspektiv?, b) vilka slags identiteter skapas?, c) hur skapas de? och d) vems 

identitet rör det sig om? 

För att förstå namngivningens sociala relevans har Aldrin valt att basera studien på både 

onomastiska och sociolingvistiska perspektiv. Hon utgår därför från namn som kulturellt och 

socialt fenomen där fokus ligger bortom det etymologiska och grammatiska. Aldrin har valt 

att använda sig av det dialektiska synsättet, att människors språkanvändning både påverkar 

och påverkas av samhällets sociala strukturer, som teoretisk tradition i studien (Aldrin, 

2011:27). Detta innebär att hon utgår från antagandet att inte bara namngivningssituationen 

som spelar roll, utan även större sociala kontexter. Även identitetsteori nämns (Aldrin 

2011:30). Aldrin menar att identitet är en process där vi människor skapar bilder av oss och 

andra genom handlingar och yttringar. Denna process är oftast omedveten.  

För att få fram materialet har Aldrin genomfört två delstudier, en kvantitativ 

enkätundersökning med 621 personer för att hitta generella mönster och normer samt en 

kvalitativ genom intervjuer med 23 föräldrar för ett mer djupgående resultat. 

Med ett stort material kom också många resultat av analysen. Aldrin såg exempelvis att 

vissa positioneringar var vanligare än andra, exempelvis motsatserna vanlig och originell, 

modernt och traditionellt samt praktiskt och estetiskt (Aldrin, 2011:237). Många föräldrar höll 

sig mitt emellan de mest extrema positionerna, de ville ofta ha ett lite ovanligt namn till 

exempel. Hon kunde också se att föräldrarnas preferenser, värderingar och erfarenheter 

spelade roll i namnvalet (Aldrin, 2011:245). På frågan om vems identitet som skapas i 

namnvalet blev svaret att det är både föräldrarnas och barnets identitet som skapas, trots att 

det bara är barnet som kommer att bära namnet (Aldrin, 2011:245).  

2.3 Namn och identitet 

I sin bok ”Man är vad man heter – Namn och identitet” från 2006 diskuterar Charlotte 

Hagström namn och identitet utifrån olika perspektiv. Det huvudsakliga syftet med 

undersökningen och boken i sig är att ta reda på vad ett namn är, vad det betyder för 

namnbäraren, namngivaren och de som hör eller ser namnet. För att få svar på dessa frågor 

har Hagström använt sig av en mängd olika insamlingsmetoder och material. Hon har 

genomfört intervjuer med människor under 35 års ålder, skickat ut frågeformulär som 

besvarats av 90 personer runt om i Sverige, tagit emot brev och e-mejl från människor från 

olika bakgrund, följt diskussioner i forum på internet, läst privata webbsidor samt använt sig 

av artiklar från dags- och veckopress.  
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Boken har delats in i sju kapitel som alla behandlar en viss del inom namn- och 

identitetsbegreppet. Ett kapitel handlar exempelvis om namn och social tillhörighet, ett annat 

om namn i en mångkulturell tid. Varje kapitel innehåller delar av intervjuer och tankar från 

människorna som varit med i undersökningen.  

Hagström konstaterar att namn inte är neutrala, de spelar roll för hur vi kategoriserar 

varandra, både socialt och kulturellt (Hagström, 2006:13). Hon menar också att namn skapar 

olika förväntningar och att vi genom dem drar slutsatser om människors nationalitet, ålder och 

sociala- och religiösa bakgrund (Hagström 2006:13).  

2.4 Forskning inom namn och identitet 

Artikeln ”Names and identity” skriven av Emilia Aldrin 2016 har syftet att sammanfatta 

forskningsläget inom namn och identitet. Den ska också ge inspiration i hur man kan titta på 

fenomenet namn och identitet samt ge teoretiska och metodiska verktyg till läsaren. Artikeln 

tacklar frågor som; ”Har namn en påverkan på skapandet och uppfattandet av identitet?, 

”Vilka delar av identiteten påverkas?” och ”Vad händer när namn byts ut?”. 

Teorikapitlet börjar med att beskriva vad begreppet identitet står för. Aldrin menar att 

identitet har två sidor, den inre (hur vi ser oss själva) och den yttre (hur andra ser och 

identifierar oss). När vi ska identifiera oss själva eller andra kan vi antingen gå efter vad vi 

har för likheter eller vad som skiljer oss åt. Hon går sedan vidare och beskriver hur identitet är 

en process där vi namnbärare skapar identiteten.  

I nästa del beskrivs namn och identitet i tre olika områden; namn och personlig identitet, 

namn och social identitet samt namn och kulturell identitet. Namn och personlig identitet 

handlar om länken mellan vårt namn och den vi är. Det är dock inte säkert om namnet 

influerar vem vi är eller bara speglar vår identitet. Namn och social identitet handlar om 

grupptillhörighet och att känna samband med andra människor genom användandet av namn. 

Namn och kulturell identitet handlar om att namnen speglar den kulturella kontexten. Dessa 

beskrivningar följs av en diskussion kring namnbyte och vad det innebär för identiteten.  

Metodkapitlet redogör för olika metoder för materialinsamling som är relevanta inom 

namn- och identitetsforskningen. Aldrin nämner intervjuer, enkäter, test och observation samt 

analys av forum på internet.  

2.5 Sambandet mellan namn och identitet 

I artikeln ”Names, Identity, and Self” från 1983 presenterar Kenneth L. Dion ett antal studier 

och argument för att påvisa sambandet mellan personnamn och identitet. Artikeln 
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publicerades före namnforskningens anammande av sambandet som ett påvisat, accepterat 

fenomen. Dion pekar på en studie från 1968 då sociologen Chad Gordon genomförde en 

undersökning på skolelever från gymnasiet och från universitetet. Undersökningen gick ut på 

att be skoleleverna att beskriva sig själva med 20 påståenden. Det visade sig att 17 % av 

gymnasieleverna och 30 % av universitetseleverna nämnde sitt namn minst en gång när de 

skulle besvara frågan ”vem är jag?” (Dion 1983:247). Dion menar att Gordons resultat tyder 

på namnets vikt för den personliga identiteten. I en annan del av artikeln behandlas namn och 

självacceptans. Dion menar att det är logiskt att tänka sig att ens identitet och självacceptans 

går hand i hand. Han påpekar att självacceptans och åsikter kring namnet är nära 

sammanknutet; att tycka om sitt namn kan länkas till stor självacceptans. 

 

2.6 Namnets betydelse för bäraren 

I artikeln ”Naming me, naming you. Personal names, online signatures and cultural meaning.” 

från 2012 diskuterar Charlotte Hagström hur vi använder namn för att känna igen och 

identifiera varandra. I artikelns första del diskuterar hon specifikt frågan; hur ser människor 

på sitt namn och vad betyder det för dem?  

Hagström baserar sin artikel på ett kulturellt etnografiskt perspektiv (Hagström, 2012:81). 

Hon beskriver hur namn skiljer oss åt och att de kan påverka vår syn på namnbäraren. Vi 

använder namn för att systematiskt kategorisera människor utifrån vad de heter och detta är en 

omedveten process (Hagström 2012:83-84). Hagström avslutar delen om hur namn och 

identitet påverkar hur vi ser på oss själva och andra med att fastställa att namn hjälper oss att 

navigera i sociala och kulturella sammanhang. Namn är inte neutrala, vi använder dem för att 

identifiera oss själva och andra för att göra världen mer begriplig (Hagström, 2012:85).   
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3. Teoretiskt ramverk 

I denna del kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter som jag baserar min 

undersökning på samt att beskriva en del centrala begrepp. 

3.1 Egennamn och personnamn 

Denna uppsats är baserad på egennamn och sambandet mellan dessa och den personliga 

identiteten. Med egennamn menar jag namn med syftet att identifiera och individualisera 

enskilda personer, orter, djur eller föremål (Andersson, 1996:16). Bland egennamnen är det 

personnamn jag kommer att använda mig av. Personnamn är de namn som refererar till 

människor (Aldrin, 2011:34).  

3.1.1 Tilltalsnamn 

Bland personnamnen är det specifikt tilltalsnamnet som jag kommer att fokusera på i denna 

uppsats. Tilltalsnamnet är det av en människas förnamn som används vid tilltal och i officiella 

sammanhang (Aldrin, 2011:34). Man kan ha flera förnamn, exempelvis Peter Sven Gustav, 

tilltalsnamnet är då det namn som man ser som sitt huvudsakliga förnamn.  

3.1.2 Namn som socialt och kulturellt fenomen 

I denna uppsats kommer jag att utgå från namn som ett socialt och kulturellt fenomen vilket 

inte är ovanligt inom namnforskningen (Aldrin 2011:27). Detta innebär att jag ser på namnet 

som mer än bara sammansatta bokstäver, jag tittar inte på namn utifrån grammatik men 

utifrån deras betydelse för dess bärare. 

3.2 Identitet 

Identitet är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt. På grund av detta kommer jag här 

att definiera hur jag har valt att se på begreppet identitet i denna uppsats.  

Jag fokuserar på identitet som ett begrepp för vem en person är. Det handlar om hur 

personen ser sig själv (självidentitet) och andras bild av personen (tillskriven identitet) 

(Hagström 2006:152). Fokus kommer att ligga på hur pensionärerna ser på sambandet mellan 

sitt namn och personen de är eller anser att de är. Självidentitet handlar om en 

’jaguppfattning’, alltså om vem man är och ens upplevelse av vem man är. Den tillskrivna 

identiteten handlar istället om identitet sett från andra människor. Båda begreppen är 

beroende av varandra och bildar helheten identitet (Hagström 2006:18).  
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Jag kommer att se på identitet med en sociokulturell lingvistisk syn. Detta innebär att jag 

kommer att prata om identitet utifrån antagandet att det är en process där vi människor, oftast 

omedvetet, skapar vår identitet genom våra handlingar och yttranden (Aldrin 2011:30). I 

denna uppsats utgår jag från att varje människa har en identitet och inte flera, dock utvecklas 

och ändras identiteten under livets gång. Därför kommer jag även utgå från att sambandet 

mellan en människas namn och identitet samt hur detta yttrar sig också kan ändras. 

3.3 Namn + identitet 

Nu när jag definierat begreppet identitet ovan behöver jag också förklara sambandet mellan 

identitet och namn och hur jag kommer att se på detta. Som jag nämnde i uppsatsens 

inledning är de flesta namnforskare överens om att ett samband existerar och att de två 

fenomenen påverkar varandra (Dion 1983:250-251). Dion påpekade redan 1983 att 

forskningen visar att en människas namn är en viktig grund för utvecklingen av identitet. Han 

nämner att flera studier har visat att vi som barn ofta ser namn som riktiga delar av objekt, 

många barn tror till och med att saker inte kan existera utan sina namn (Dion 1983:249). Han 

nämner också hur namn är viktigt och intressant för hur vi ser på oss själva och andra samt 

hur andra ser på oss: 

 

 […] names are an obviously pertinent and potentially interesting dimension for advocates of the 

distinctiveness theory of self-perseption. Both with regard to the way we presumably see ourselves 

and others as well as the way others see us, […] (Dion 1983:248) 

 

Namn är alltså nära sammankopplat med identitet. Hagström (2006) är inne på samma spår. 

Hon menar att ens namn är en viktig del av ens personliga och kulturella identitet. Enligt 

henne kan namnet och identiteten inte separeras från varandra för att de är så starkt 

sammankopplade. Enligt henne identifierar namnet henne och gör henne till den hon är, 

namnet symboliserar och uttrycker tillhörighet och avståndstagande (Hagström 2006:16).  

En annan aspekt av sambandet mellan namn och identitet är självacceptans. Dion nämner 

att det är rimligt att anta att en människas självidentitet och graden av dess självacceptans 

hänger ihop. Han menar att huruvida man tycker om sitt namn påverkas av till vilken grad 

man accepterar sig själv för den man är. Eftersom ett namn är en del av en själv menar Dion 

att det inte är överraskande att se positiva relationer mellan namn och självacceptans (Dion 

1983:251-252). Aldrin (2016) påpekar att flera studier visar att människors åsikter kring deras 

namn kan kopplas till hur de ser på sig själva (Aldrin 2016:387).   
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera hur jag har kommit i kontakt med och valt ut 

informanterna, hur materialet samlades in, vilka etiska överväganden jag haft i åtanke samt 

hur jag valt att analysera materialet.  

 

4.1 Materialinsamling 

Den undersökning som uppsatsen är baserad på tittar på pensionärers syn på sambandet 

mellan deras namn och deras identitet. Den faller därför in under Folklingvistiken som 

fokuserar på att undersöka språkbrukares tankar och observationer kring språk, eller i detta 

fall namn (Masanti 2011:125). Som Kvale (2009) påpekar; ”Om man vill veta hur människor 

uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (Kvale 2009:15). Jag valde denna 

metod för att få en så djup och personlig inblick i pensionärernas syn på namn och identitet 

som möjligt. Kvale skriver; ”den kvalitativa intervjun kan förse oss med välgrundad kunskap 

[…]” (Kvale 2009:69). Att genomföra intervjuer och få historier, anekdoter och tankar från 

informanterna ger ett mycket mer djupgående resultat än vad en kvantitativ metod skulle ge. 

Med detta i åtanke samt för att få ett så djupgående resultat som möjligt har jag därför valt att 

basera undersökningen på intervjuer.  

Den grupp som jag valt att fokusera på är pensionärer. Detta val gjorde jag på grund av att 

det inte gjorts tidigare. Det har som sagt gjorts en del forskning i ämnet men med fokus på en 

yngre generation. På grund av avsaknaden av forskning och faktumet att pensionärerna har 

levt med sina namn avsevärt mycket längre än exempelvis unga kvinnor i 20-årsåldern så 

anser jag att pensionärerna utgör en mycket intressant grupp för syftet. Pensionärerna har levt 

genom olika samhällsförändringar, ideal och namnmoden som skulle kunna ha påverkat deras 

syn på deras namn och identitet.  

Efter att ha valt en målgrupp började jag att leta efter personer att intervjua. Jag kontaktade 

en före detta arbetsplats, en secondhandbutik i södra Sverige som till största del drivs av 

volontärer över 65 års ålder. Via min kontakt på butiken fick jag istället kontakt med en 

pensionärsförening i samma område vilket kändes mer passande då jag inte behövde störa 

någon på sin arbetsplats. Pensionärsföreningen arrangerar möten, fester, utflykter och resor 

för sina medlemmar. Via föreningen kom jag i kontakt med fem pensionärer i åldrarna 78-85 

år, som var villiga att bli intervjuade.   
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4.1.1 Genomförandet av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes i pensionärernas hem för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt. Intervjuerna baserades på 10 stycken förbestämda frågor (se bilaga) som formulerats 

utefter frågeformuleringen i syftet. Frågorna handlar om deras åsikter kring namnet, hur de 

känner inför namnbyte och om de kan se sin eller föräldrarnas identitet i namnet. Utöver 

frågorna fanns det också rum för att följa pensionärernas egna tankegångar. Varje intervju 

spelades in med hjälp av en iPhone och intervjuerna varade mellan 6 och 14 minuter. 

Inspelningarna transkriberades sedan av mig till skrift genom att svaren på varje fråga skrevs 

ner. Det är alltså detta skriftliga material som presenteras i resultatdelen för att sedan 

analyseras i slutet av uppsatsen.  

Ett problem jag stötte på under intervjuernas gång var att eftersom jag inte kunnat ge 

någon riktigt bakgrundsinformation om arbetet för pensionärerna i förväg så var de inte 

förberedda på vilka slags frågor de skulle få besvara. Detta innebar att de ofta blev lite osäkra 

när en fråga ställdes, speciellt vid fråga 5, 7 och 9 (se bilaga), och de visste inte riktigt vad de 

skulle svara. Min uppfattning är att jag skulle ha fått ut mer av intervjuerna om pensionärerna 

fått förbereda sig lite innan. Men huruvida detta skulle ha påverkat resultatet vet jag inte.  

 

4.1.2 Etiska överväganden 

Eftersom studien och uppsatsen är baserad på intervjuer finns det vissa etiska överväganden 

att ha i beaktning (Vetenskapsrådet 2002:6). Innan jag kunde intervjua någon av mina 

informanter var jag naturligtvis tvungen att följa samtyckeskravet och informera dem att det 

är alldeles frivilligt att medverka och att de om de skulle vilja kunde avbryta intervjun och 

medverkandet när som.  

Sedan förklarade jag lite om varför jag ville höra deras tankar och åsikter i ämnet. En 

svårighet här är att inte berätta för mycket och påverka deras svar men samtidigt följa 

informationskravet. Jag valde att översiktligt berätta lite om syftet med min uppsats och 

påpeka att det är deras egna tankar och åsikter som står i fokus utan att gå in för mycket i 

detalj så att jag inte skulle leda dem åt ett eller annat håll.  

Jag följde sedan konfidentialitetskravet genom att fråga dem om de skulle vara okej med 

att deras förnamn står med i uppsatsen och åldrarna endast i ett från-till sammanhang istället 

för att kopplas till ett individuellt namn. Huruvida förnamnen ska stå med i uppsatsen kan 

diskuteras, men jag har valt att använda mig av dem för att bättre kunna beskriva de åsikter 

och historier som informanterna har gett mig. Namnen ger ett annat djup till resultaten än vad 
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som hade blivit utan dem. Min åsikt är att namnen är så pass vanliga, speciellt i den för 

uppsatsen aktuella generationen, att det inte går att peka ut vilka informanterna är. Detta 

förstärks genom att orten inte nämns. Inga andra personuppgifter kommer att delas med läsare 

eller handledare och det är meningen att informanterna ska vara så anonyma som möjligt i 

undersökningen trots användandet av förnamn.  

Sist informerades de om nyttjandekravet och faktumet att endast jag kommer att lyssna på 

inspelningen samt att deras uppgifter och svar inte kommer att användas i något annat syfte än 

för denna uppsats. Inspelningarna kommer även att raderas efter genomförandet av uppsatsen 

för att försäkra att de inte hamnar i fel händer.  

 

4.2 Analysmetod 

I denna undersökning har jag valt att genomföra en kvalitativ undersökning som avslutas med 

en kvalitativ analys. Informanternas svar på intervjufrågorna presenteras i resultatavsnittet 

utefter en tematisk analys. Jag har alltså valt ut citat och delar av svaren som handlade om 

sådant som pensionärerna hade gemensamt eller tvärt om inte var överens om. 

Resultatavsnittet har delats in i underrubriker utefter dessa teman och sedan presenteras varje 

informants svar och tankar var för sig för att man ska få en sån tydlig bild av personen och 

hans eller hennes tankar som möjligt.  

Jag kommer i diskussionskapitlet att gå igenom de resultat som undersökningen gett för att 

sedan diskutera dem utifrån de frågeställningar jag nämnde i syftesformuleringen samt att 

jämföra dessa resultat med den tidigare genomförda forskningen i ämnet. Jag har alltså utgått 

från varje frågeställning och utifrån den diskuteras informanternas svar och vad de betyder för 

att sedan med hjälp av dessa exempel och jämförelse med tidigare forskning svara på 

frågeställningarna.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultaten från intervjuerna. Avsnittet är indelat i 

kategorier utefter en tematisk analys av informanternas svar.  

5.1 Synen på sambandet mellan namnet och identiteten 

Det första temat handlar om de åsikter som pensionärerna själva har om sitt namn och 

huruvida det passar dem. Här nämns också vad de tror att andra tycker om deras namn. Här 

behandlas svar från frågorna 3, 5 och 9 (se bilaga). 

Alla informanterna verkar idag tycka om sitt namn och anser att det passar dem på ett eller 

annat sätt. Britt menar att hon inte skulle kunna tänka sig något annat namn.  

 

Exempel 1, Britt: 
 

Jag har växt in i det, jag har ju aldrig hetat något annat.  

 

Hon har svårt att se specifika drag av sig själv i sitt namn. Men hon berättar om en väninna 

som gett henne smeknamnet Solbritt på grund av hennes alltid glada humör. 

Folke har alltid tyckt om sitt namn. Han berättar att han alltid har fått respekt för det. 

Namnet har han använt som firmanamn. Han tyckte mycket om sitt jobb och ser genom den 

kopplingen till sitt arbete att namnet verkligen speglar honom. När han får frågan om namnet 

passar honom så nämner han ålder. Jag tolkar det som att han tycker att namnet passar honom, 

inte bara för personligheten men även för åldern för att han numera möter många med samma 

namn i liknande ålder. Det gjorde han inte i hemtrakterna när han var ung.   

 

Exempel 2, Folke: 

 

[…] nu har jag ju rätt ålder för det.  

 

 

Mary tycker om sitt namn, men har alltid föredragit sitt mellannamn för att det är mindre 

tungt än namnet Mary. Men hon kan ändå se lite av sig själv i namnet. 

 

Exempel 3, Mary: 

 
Min bror kallar mig systeryster. Men stämmer inte riktigt. Jag är allvarlig, men med humor. Det 

kan man se i namnet Mary. Allvarlighet men med lite humor. 
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När det gäller andras åsikter om hennes namn menar Mary att hennes namn nog är lite av en 

självklarhet för andra.  

 

Exempel 4, Mary: 

 

Jag bara är Mary tror jag. 

 

Liksom de andra kan Eivor också se sig själv i sitt namn när hon tänker efter. Hon kan se 

sina personlighetsdrag i namnet, och även i bekanta med samma namn.  

 

Exempel 5, Eivor: 

 

Andra Eivor är lite lika mig på något sätt. Väldigt mycket Stenbock, försiktig, jordnära, kanske lite 

tråkig. Ger sig inte ut hur som helst. Men ju äldre man blir desto mer fastnar namnet. Idag är jag 

Eivor. 

 

På frågan om hon tror att andra tycker att namnet passar henne svarar Eivor ja.  

 

Exempel 6, Eivor: 

 
Ja det tror jag, man döps till ett namn och växer in i det på ett sätt. 

 

 

Nils tycker även han om sitt namn och skulle säga att det passar honom. 

 

Exempel 7, Nils: 

 

Ja, jag tycker det är kort, stilfullt, finns många Nils i historien som varit betydelsefulla män. Jag 

tycker det passar mig. Namnet finns historiskt sett, inom adliga etter exempelvis. Finns en viss 

stadga i namnet. 

 

Han berättar också om hur andra har bemött hans namn. 

 

Exempel 8, Nils: 

 

Jag har ju uppnått en viss…, namnet har vållat en viss respekt, på företag och så exempelvis. Jag 

har ju haft ledarposition på jobbet och fått respekt. Har Nils sagt det är det så. Det var lite så det 

lät.  

 

Oavsett anledning har alla informanterna gemensamt att de, åtminstone numera, tycker om 

sina namn.   
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5.2 Förändrad syn på namnet över tid 

Detta tema handlar om hur synen på namnet har förändrats genom livet, både hos 

pensionärerna själva men också i bemötandet från andra i deras omgivning. Som människor 

förändras vi genom livets gång. Vi har antagligen inte samma personlighet som pensionärer 

som vi hade i tonåren. Samma sak gäller världen och samhället omkring oss. Det förändras, 

moden och ideal kommer och går, saker händer och samhället utvecklas. Det är därför logiskt 

att tänka att våra åsikter kring våra namn också kan förändras med tiden. I detta avsnitt 

behandlas svar från frågorna 4, 6 och 7 (se bilaga). 

5.2.1 Egna åsikten 

Tre av informanterna berättar att de alltid tyckt om sina namn från att de var små till nu. Folke 

berättar att han aldrig har skämts för sitt namn, det har varit lite ovanligt och det har han trivts 

med. Britt har heller aldrig tyckt illa om sitt namn, hon har aldrig blivit mobbad för det eller 

haft några andra problem med det. Även Nils har tyckt om sitt namn sen han var ung. 

De sista två informanterna har dock ändrat sin åsikt med tiden. Eivor inser att hon tycker 

mer om sitt namn nu än när hon var ung. 

 

Exempel 9, Eivor: 

 

Mer nu än i ungdomen, det är ju inte jättevanligt. Tyckte ändå bättre om tilltalsnamnet än 

mellannamnet. Men namnet har växt sig fast.  

 

Även Mary har ändrat sin åsikt om namnet med tiden. Hon känner sig mer sammankopplad 

med namnet idag än vad hon gjorde förut. 

 

Exempel 10, Mary: 

 

Numera, innan var det lite gammalmodigt. Kändes som ett farmorsnamn. Tyckte mindre om det 

innan, speciellt hur mamma uttalade det. Hon uttalade det som Marry. Jag avskydde det.  

  

Åsikten kring ett namn kan alltså förändras, kanske handlar det om vad som var populärt och 

inte, kanske om hur namnet blev uttalat. Men idag har även Eivor och Mary vant sig vid och 

tycker om sina namn.  
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5.2.2 Bemötande 

Även ett namns bemötande kan förändras under tid, det kan ha att göra med olika 

namntrender eller vem man möter i vilket stadie i livet. Detta är något som Folke har stött på i 

bemötandet av sitt namn. Han menar att namnets status har förändrats. 

 

Exempel 11, Folke: 

 
Då var det modernt. Nu vanligare för åldern. 

 

Jag tolkar det som att namnet var lite nytt i hemtrakten när han var ung, men nu möter han 

många med namnet i liknande ålder. Namnets frekvens kan ha påverkat människors 

reaktioner på namnet.  

Mary kan inte se någon ändring i andra människors åsikt kring hennes namn, däremot har 

uttalet inte alltid varit samma.  

 

Exempel 12, Mary: 

 

Uttalet har ändrats, det finns så många olika alternativ. Kanske har uttalet ändrats beroende på 

vilka andra namn som varit vanliga just då. Men annars kan jag inte känna att bemötandet har 

ändrats. 

 

Eivor och Britt kan däremot inte se någon förändring i hur namnet har bemötts. Eivor 

berättar att många ofta skojar om ”ej vår” som i ej vår dotter. Men detta har hon hört hela livet 

och är ingenting som har ändrats med tiden. Inte heller Nils har sett någon förändring.  

5.3 Tankar om namnbyte 

Om man inte tycker om sitt namn eller inte identifierar sig med det av någon anledning kan 

man göra ett namnbyte. Huruvida man har genomfört ett namnbyte, velat göra det eller 

tvärtom inte alls skulle kunna tänka sig att göra det menar jag säger ganska mycket om 

relationen mellan en person och deras namn. Här presenteras svar från fråga 8 (se bilaga). 

Ingen av informanterna skulle vilja byta namn. De menar att deras namn är deras namn och 

de skulle inte kunna tänka sig att heta något annat. Eivor är den enda som medger att hon har 

haft tankar på namnbyte tidigare i livet.  

 

Exempel 13, Eivor: 

 

Det har väl alla någon gång, i ungdomen fanns det namn man tyckte var vackrare än sitt eget. 
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Något som de alla utom en informant har gemensamt är att de alla skulle välja ett namn som 

har koppling till släkten om de var tvungna att byta. Britt hade valt namnet Maria som finns i 

släkten och som hon anser passar alla åldrar. Folke hade valt något av sina två mellannamn 

och Mary hade valt att antingen göra om sitt förnamn eller välja sitt mellannamn. 

Nils var den enda som gav ett svar som skiljde sig från de adra.  

 

Exempel 14, Nils: 

 

I så fall kanske Lars, bra namn, liknande stadga och pondus som Nils. 

 

När han funderade över vilken typ av namn han skulle kunna tänka sig att byta till var han 

mer inne på namn som enligt honom hade liknande kvaliteter som hans nuvarande namn 

snarare än ett som redan fanns i släkten. 

5.4 Namnet och föräldrarnas identitet 

Det sista temat handlar om namnet kopplat till föräldrarna, här beskrivs vad de vet om hur de 

fick sina namn samt om de kan se sina föräldrars identitet i namnet. Detta tema behandlar 

frågorna 2 och 10 (se bilaga). 

5.4.1 Varför de fick sitt namn 

Två av de fem informanterna har koll på hur de fick sitt namn. De andra har aldrig frågat sina 

föräldrar eller fått något svar men gissar på att föräldrarna helt enkelt tyckte om namnet. De 

två som kan berätta om ursprunget till sina namn är Eivor och Mary. Eivor fick sitt namn på 

grund av att det började på samma bokstav som hennes mammas namn; det första av hennes 

mellannamn började sedan på samma bokstav som hennes farmor och pappa och andra 

mellannamnet, började på samma bokstav som hennes mormor.  

I Marys fall var det mamman som bestämde hennes tilltalsnamn. Hon fick det efter en 

flicka som dog ung i mammans hemtrakter. Namnet började även här på samma bokstav som 

mammans och pappan reflekteras istället i första bokstaven i hennes mellannamn. 

5.4.2 Föräldrarnas identitet i namnet 

Utöver att ha fått ett namn på samma bokstav som en förälder eller släkting kan alla 

informanter se något spår av föräldrarna i namnet när de tänker efter.  

Mary kan absolut se sina föräldrar, speciellt sin mamma, i namnet. Valet av namnet på 

flickan som dog ung var något som var väldigt typiskt för mammans personlighet menar hon.  
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Exempel 15, Mary: 

 

Mamma var ju väldigt dramatisk, man fick inte visa en för glad sida. Därför passade det att döpa 

mig efter den döda flickan. Det tilltalade mamma, även om jag inte vet om hon kände flickan. 

 

Pappan ser hon inte så mycket i tilltalsnamnet utan mer i hennes mellannamn. Både för att det 

börjar på samma bokstav som honom men också på grund av namnets lättsamhet samt att det 

speglar pappans personlighet.  

 

Exempel 16, Mary: 

 
Pappa var mer humanist, hade humor och var lätt i sinnet. Han ville att jag skulle ha mitt 

mellannamn i tilltalsnamn. Det passade honom bättre. 

 

I flera fall handlar det om namnets popularitet när pensionärerna var barn, alltså på 30- och 

40-talet. Informanterna tycks se antingen föräldrarnas önskan att vara vanlig och smälta in 

med ett relativt vanligt namn eller deras vana att sticka ut med ett mer ovanligt namn. Britt, 

Nils och sedan Eivor berättar om kopplingen de kan se till sina föräldrar.  

 

Exempel 17, Britt: 

 
Britt eller Britta var väldigt vanligt då. Föräldrarna ville vara vanliga och smälta in, så namnet 

reflekterar ju det. 

 

Exempel 18, Nils: 
 

Det fanns ingen i min klass eller i närområdet som hade samma namn så det var inte jättevanligt, 

men inget konstigt namn. Mamma ville gärna smälta in. 

 

Exempel 19, Eivor: 
 

Det var relativt vanligt i den tidsperioden, men fanns inte många i omgivningen. Båda föräldrar 

syns därför, pappa ville utmärkas lite, höras och synas. Mamma var mer försiktig, tyst och 

tillbakadragen. Namnet sticker ut men inte för mycket.  

 

Här kan man alltså se tydligt att pensionärerna ser en koppling mellan namnets popularitet 

och föräldrarnas personlighet.  
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Även Folke kan se sina föräldrar i namnet på sätt och vis. Han menar att trots att deras 

namn skiljer sig från hans eget så kan man ändå skymta deras personlighet i namnet.  

 

Exempel 20, Folke: 

 
Hade nog mycket med modet då att göra. De tyckte nog att det var ett bra namn eftersom det var 

kungligt. Folke Bernadotte. Ville kanske ge lite av kungligheten till sin son. De var ganska 

vanliga, tog ett namn som inte var så vanligt i närområdet men som ändå fanns i kungafamiljen så 

det stack ju inte ut för mycket.  

 

Det är tydligt att alla pensionärerna kan se ett samband mellan namnets popularitet och 

ursprung samt föräldrarnas identitet. Det handlar mycket om föräldrarnas dragning till olika 

sociala positioneringar som att vilja ge sitt barn ett vanligt eller originellt namn, ett 

traditionellt eller modernt namn (Aldrin 2011:67). Det handlar också om en koppling till 

föräldrarnas personlighet som exempelvis dramatisk eller lättsam.  
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6. Diskussion och slutsatser 

I denna avslutande del kommer jag att analysera och diskutera det resultat som 

undersökningen lett till och försöka svara på de frågeställningar som jag nämnde i 

syftesformuleringen i början av uppsatsen. Jag kommer även att jämföra resultatet med den 

forskning som gjorts tidigare i ämnet och här speciellt Masanti (2011) som genomfört en 

undersökning med liknande upplägg med fokus på unga kvinnor. Det är intressant att se 

huruvida de två ålderskategoriernas svar skiljer sig från varandra eller stämmer överens.  

6.1 Finns det ett samband mellan pensionärernas tilltalsnamn och identitet 

och hur ser det ut? 

Det korta svaret är att ja, enligt resultaten verkar det som att ett sådant samband finns. Detta 

grundar jag på att informanterna kan dra kopplingar mellan deras personlighet och namnet, att 

de inte kan tänka sig att byta namn och att de anser att namnet är en del av dem själva. 

Oavsett tidigare åsikter har nu alla informanterna kommit att tycka om sina namn och anse 

att de passar dem. Flera av informanterna menar att de är sina namn, att de har växt in i 

namnen och namnen har växt in i dem. Britt påpekar detta i exempel 1, Eivor i exempel 5 och 

Mary i exempel 4 (se avsnitt 5.1). Att namnen har blivit en del av informanterna bekräftas på 

ett sätt i avsnitt 5.3 där det visar sig att ingen av dem skulle kunna tänka sig att byta namn och 

endast en av dem har någonsin funderat på ett byte. Att ingen ville byta namn stämmer 

överens med Masanti (2011) som också fick fram samma resultat. Vad som däremot skiljer 

sig från resultatet i Masantis undersökning är en tidigare önskan att byta namn. Som jag 

nämnde ovan hade endast en av informanterna i denna undersökning funderat på namnbyte 

tidigare i livet. Bland Masantis informanter hade tvärt om nästan alla informanterna drömt om 

att ha ett annat namn än sitt egna (Masanti 2011:129). Man kan tänka sig att detta kan bero på 

informanternas åldrar, eventuellt har namnbyte blivit vanligare de senaste tjugo åren än det 

var under pensionärernas ungdom eller så har de helt enkelt glömt hur de kände när de var 

yngre. Detta skulle i så fall kunna förklara varför resultaten skiljer sig åt.  

Vad som ytterligare visade på sambandet mellan namn och identitet var att alla utom en av 

informanterna nämnde namn som finns i släkten eller ett namn de redan hade när de fick 

frågan om vilken typ av namn de skulle kunna tänka sig att ta vid ett byte (se avsnitt 5:3). 

Kopplingen mellan namn, familj/släkt och identitet verkar enligt informanterna vara viktig. 

Liknande skriver Masanti (2011) att flera av informanterna kan se spår av familj och 

släktingar i sina namn (Masanti 2011:131).   
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Masanti skriver också att de flesta av hennes informanter anser att deras namn reflekterar 

deras personlighet och värderingar. Hon menar att trots att de inte själva valt sina namn tycker 

de att namnen säger något om dem och att deras relation till namnet är mycket stark (Masanti 

2011:142). Detta kan jag se hos en del av informanterna. Exempelvis ser Eivor både sina egna 

personlighetsdrag i namnet samt liknande drag hos andra med samma namn (se exempel 5 

avsnitt 5.1). Mary ser också sina personlighetsdrag i namnet, det pratar hon om i exempel 3 

(se avsnitt 5.1). Här ser vi hur hon påpekar både sin självidentitet och tillskriven identitet 

genom sin brors ögon (Hagström 2006:152). 

Precis som i Masantis studie så kan jag även se att informanternas associationer till deras 

namn har med annat än namnets form att göra. Det har mer med namnets egenskaper eller 

situationen att göra (Masanti 2011:127). Nils nämner att han kan se att det har funnits många 

framgångsrika män med samma namn i historien och anser att namnet har en viss stadga och 

inger respekt, både på arbetsplatser och i privatlivet (se exempel 7 och 8 avsnitt 5.1). Mary 

berättar att det var mammans uttal av namnet som fick henne att tycka illa om det (exempel 

10 avsnitt 5.2.1).  

Folke nämner att han har rätt ålder för namnet (exempel 2 avsnitt 5:1). Detta med ålder 

verkar spela stor roll i uppfattningen av ett namn. Många av informanterna pratar om hur 

vanligt eller ovanligt deras namn är i deras generation. Masanti har också sett att ålder tas upp 

ofta av informanterna. Åsikten om tilltalsnamnet kan kopplas till ålder genom uppfattningen 

om huruvida namnet är vanligt eller ovanligt hos jämnåriga (Masanti 2011:133).   

Med allt detta i åtanke kan jag inte dra någon annan slutsats än att ett samband finns 

mellan pensionärernas namn och deras identitet. Vad jag kan se är sambandet starkt och 

personligt. Pensionärerna lägger mycket tyngd vid att de tycker om sina namn och att de 

passar dem och deras personlighet. Vissa kan se sina personlighetsdrag och värderingar i 

namnen. Andra associerar dem med olika saker och känner att namnen gör att de passar in. 

Kopplingen mellan namnet och identiteten är ett faktum. De är sina namn, och namnen är 

dem.       

6.2 Har sambandet eller sättet det yttrar sig på förändrats under 

pensionärernas liv? 

Svaret på denna fråga är både ja och nej. För en del av informanterna ser sambandet 

annorlunda ut idag än när de var unga men andra upplever att inte mycket förändring skett. 

Britt, Folke och Nils har alltid tyckt om sina namn och identifierat sig med dem (se avsnitt 

5.2.1) medan Eivor och Mary har ändrat sin åsikt och fått större samkänsla med namnet på 
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senare dar (se exempel 9 och 10 avsnitt 5.2.1). Bland Masantis (2011) informanter hade alla 

utom tre ändrat åsikt om sitt namn (Masanti 2011:128), alltså tvärtemot det resultat som 

denna undersökning gav. Här hade majoriteten behållit samma åsikt genom hela livet. Man 

kan fundera på om detta är en generationsfråga, kanske är samhället idag mer kritiskt överlag 

vilket då också appliceras på åsikter om namn.  

Att Eivor inte tyckte så mycket om sitt namn handlade om namnets frekvens, det var inte 

så vanligt i närområdet, och Mary hade problem med sättet som namnet uttalades på och 

ansåg att det lät gammaldags. Som Masanti (2011) skriver; ”Namnmodet påverkar 

människors uppfattningar om namn […]” (Masanti 2011:127). Att inte uppskatta ett namn på 

grund av dess frekvens är alltså inte något konstigt. Precis som i Eivor och Marys fall hade 

missnöjet kring namnet störst plats i barn- och ungdomen för Masantis informanter (Masanti 

2011:128). Med tanke på att man är som mest föränderlig och självkritisk i tonåren är detta 

inte särskilt förvånande. Detta antagande stämmer överens med vad Dion (1983) skrev i sin 

artikel om hur själv-acceptans och åsikter om sitt namn hänger ihop. Han menade att en 

person med stark själv-acceptans och högt självförtroende också hade större chans att tycka 

om sitt eget namn medan någon med lågt självförtroende tenderar att tycka sämre om sitt 

namn (Dion 1983:251)  

Hur nära sammankopplad man känner sig med sitt namn kan också påverkas av andras 

åsikter. Som jag nämnde i teorikapitlet (avsnitt 3.2) så handlar identitet både om hur jag man 

på sig själv men också om hur andra ser en. Mary berättar hur människor hon mött uttalat 

hennes namn på alla möjliga sätt (se exempel 12 avsnitt 5.2.2). Att aldrig få namnet uttalat 

rätt kan naturligtvis vara en faktor som bidrar till att man tycker mindre om namnet. Eivor 

nämner att många hon möter skämtar om namnet (se avsnitt 5.2.2), som tur är tar hon inte illa 

upp. Hade hon tagit illa upp hade även det kunnat bidra till ett missnöje med namnet.  

Som jag ser det så är sambandet mellan tilltalsnamnet och identiteten ingenting som är 

skrivet i sten. Som jag nämnde i teorikapitlet (avsnitt 3.2) kan identitet ses som en process där 

vi hela tiden skapar vår identitet (Aldrin 2011:30). Sambandet kan alltså förändras med tiden 

av en mängd olika anledningar. Däremot kan det likagärna se likadant ut hela livet. Hur 

sambandet ser ut och hur starkt det är varierar från person till person, mellan olika kontexter 

och situationer, beroende på olika namnmoden och samhällets ideal. Det finns alltså lika 

många varianter av samband mellan namn och identitet som det finns människor på jorden, 

för vi är alla olika.  
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6.3 Finns det ett samband mellan tilltalsnamnet och deras föräldrars 

identitet? 

På denna fråga kan jag svara ett säkert ja, i resultatavsnittet (avsnitt 5.4) kan man tydligt se att 

pensionärerna kan se sina föräldrars identitet i namnen. Liknande ansåg informanterna i 

undersökningen gjord av Masanti (2011) att deras namn sa något om deras föräldrar (Masanti 

2011:142). Detta stämmer även överens med resultaten i Aldrins (2011) avhandling om 

föräldrars val av förnamn på sina barn. Hon kunde tydligt se att föräldrarnas värderingar och 

intressen spelade roll i namnvalet och att inte bara barnets utan även föräldrarnas identitet 

skapades i namnvalet (Aldrin 2011:245).  Sambandet mellan ett namn och föräldrarna kan 

både handla om, som nämnt ovan; koppling till identitet eller personlighetsdrag, men också 

om koppling till familj- och släktnamn. När man tänker på namn och koppling till släkten är 

det kanske först och främst efternamn man tänker på, men även förnamn kan visa 

samhörighet med familj och släkt. Två av informanterna kan se koppling till föräldrarna 

genom vilken bokstav namnet börjar på. Eivor börjar på samma bokstav som hennes mamma 

gjorde, även mellannamnen började på bokstäver som kunde kopplas till andra 

familjemedlemmar (se avsnitt 5.4.1) och Marys namn var upplagda på samma sätt där 

tilltalsnamnet börjar på samma bokstav som mammans och mellannamnet på samma som 

pappans (ibid.).  

I undersökningen gjord av Masanti (2011) uppgav informanterna att de kunde associera 

namnet med familjen eftersom föräldrarna hade valt det (Masanti 2011:131). Detta var inte 

något som informanterna i denna undersökning tog upp. Pensionärerna var mer fokuserade på 

att koppla namnets frekvens till föräldrarnas personlighet. Detta var även något som togs upp 

av Masantis informanter (Masanti 2011:132). Vad som kom fram var att föräldrarna antingen 

hade valt ett relativt vanligt namn och på det sättet visat sin vilja att smälta in eller att tvärt 

om välja ett lite mer ovanligt namn för att sticka ut lite. Här ser vi exempel på sociala 

positioneringar från Aldrin (2011). Valet mellan vanligt vs ovanligt och traditionellt vs 

modernt (Aldrin 2011:67) syns i pensionärernas berättelser. Britts föräldrar valde ett vanligt 

namn och hon förklarar att de var väldigt vanliga människor som inte ville sticka ut (se 

exempel 17 avsnitt 5.4.2). Nils, Eivor och Folke kan se att deras föräldrar valde namn som var 

relativt vanliga men som inte fanns i närområdet. De kan alla tre se att deras föräldrar nog 

gärna ville smälta in, men kanske inte ge deras barn ett namn som alla i klassen skulle ha (se 

exempel 18,19 och 20 avsnitt 5.4.2). Eivor förklarar att eftersom pappan var mer utåtriktad 

och gillade att stå i centrum passade det att namnet åtminstone inte fanns bland människorna i 
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närområdet, på det sättet passade namnet både mamman och pappan (se exempel 19). Folke 

nämner något väldigt intressant, nämligen att det fanns en kunglighet med samma namn, 

Folke Bernadotte. Han gissar att föräldrarna tyckte om att namnet kunde kopplas till 

kungligheter (exempel 20 avsnitt 5.4.2). Detta stämmer överens med verkligheten, namn som 

getts till kungligheter tenderar att bli mer populära åren efter.  

Men personlighetskopplingen mellan tilltalsnamnet och föräldrarna måste inte ha med 

namnets frekvens att göra. Mary berättar en intressant historia om bakgrunden till hennes 

namn. Hon fick nämligen namnet Mary efter en flicka som dog ung i mammans hemtrakter 

(se avsnitt 5.4.1). Hon berättar att mamman var väldigt dramatisk och Mary menar att det 

passade mammans personlighet att döpa henne efter en sådan tragisk händelse. Det var väldigt 

typiskt för mammans personlighet (se exempel 15 avsnitt 5.4.2). Hon fortsätter med att 

förklara att pappans personlighet syns mer i hennes mellannamn, han var lättare i sinnet och 

tyckte därför mer om hennes något mindre dramatiska mellannamn (se exempel 16).  

Det är tydligt att man kan se föräldrarnas identitet i informanternas namn precis som man 

kan se informanterna själva i namnen. Jag tror att om vi själva skulle börja fundera skulle vi 

nog kunna hitta delar av våra föräldrar i namnen vi också. Oavsett om det handlar om att 

koppla an via bokstäver, att personligheten speglas i det vanliga namnets frekvens eller att 

vissa specifika personlighetsdrag tar stor plats i valet så går det att hitta delar av föräldrarna i 

namnen.  

 

6.4 Avslutning 

Denna uppsats har handlat om sambandet mellan namn och identitet hos pensionärer. Den 

baseras på kvalitativa intervjuer med fem pensionärer i åldrarna  78-85. Jag har genom att ha 

diskuterat och analyserat resultaten av dessa intervjuer pratat om sambandet mellan 

pensionärernas egna namn och identitet och hur detta förändrats över tid samt sambandet 

mellan deras namn och deras föräldrars identitet. Min förhoppning är att denna studie ska 

inspirera till framtida forskning i ämnet då jag själv sett många intressanta resultat.  

Med studien och uppsatsskrivandet bakom mig har jag samlat på mig förbättringar som 

hade kunnat gynna denna undersökning och idéer för andra typer av studier. Användandet av 

fler informanter och fler intervjuer hade gett ett större och bredare material. En större grupp 

informanter, mer varierande i åldrar och bakgrund hade gjort att man kunnat ge ett mer 

generaliserbart resultat än vad denna studie har kunnat ge. Jag nämnde i metodkapitlet (se 

avsnitt 4.1.1) att det kunde ha varit gynnande att ha förberett informanterna innan intervjun 
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ägde rum då det märktes att de hade svårt att uttrycka sig när de fick en mer komplicerad 

fråga. Om de hade fått ta större del av ämnet och syftet hade de eventuellt kunnat ha mer 

historier och tankar att dela med sig av. En sista sak som eventuellt hade gynnat studien hade 

varit en kompletterande enkätundersökning som kunnat ge fler, simplare kvantitativa resultat 

att komplettera den kvalitativa analysen med. Det är något att tänka på för framtida forskning.  

Jag ser många möjligheter till intressant forskning i ämnet. För att gå vidare från denna 

studie skulle man kunna göra liknande undersökningar på andra intressanta målgrupper. 

Några av dessa som jag anser speciellt spännande är exempelvis adopterade, människor från 

andra länder eller med föräldrar från andra länder som antingen har namn på sitt modersmål 

eller istället har bytt till ett traditionellt svenskt namn samt människors som genomfört ett 

namnbyte. Man skulle också kunna blanda in även efternamn och mellannamn då även dessa 

är mycket personliga för människor och ofta kopplas med identiteten. Sist skulle man kunna 

utveckla jämförelsen jag gjort i denna uppsats mellan min egen studie av pensionärer och 

Masantis (2011) undersökning av unga kvinnor genom att studera skillnaden mellan olika 

generationers syn på sambandet. Som jag ser det är namn och identitet ett oändligt och 

spännande ämne och jag hoppas att se mycket forskning i framtiden.  
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7. Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om sambandet mellan pensionärers namn och deras identitet. Syftet 

med undersökningen är att få en inblick I hur detta samband ser ut, om det har förändrats över 

tid och om man även kan se föräldrarnas identitet i namnet.  

Namn och identitet är relativt väl utforskat och namnforskningen är överens om att det 

finns en koppling mellan namn och identitet. Inför uppsatsen har jag läst en del tidigare 

forskning i ämnet. Jag nämner Anna Masanti (2011) som genomförde en undersökning av 

namnidentitet hos unga kvinnor, avhandlingen ”Namn som social handling” av Emilia Aldrin 

(2011) som handlar om föräldrars val av förnamn på sina barn, boken ”Man är vad man heter” 

av Charlotte Hagström (2006) som presenterar olika aspekter av namn och identitet, en artikel 

kring namn- och identitetsforskning av Aldrin (2016), en artikel om namn och identitet av 

Kenneth L. Dion (1983) samt en artikel om personnamn, identitet och internetnamn av 

Charlotte Hagström (2012). 

De centrala begreppen för uppsatsen är egennamn, personnamn och tilltalsnamn, identitet 

och relationen mellan namn och identitet. 

Undersökningen fokuserar som tidigare nämnt på pensionärer och informanterna Eivor, 

Mary, Nils, Britt och Folke kom jag i kontakt med via en pensionärsförening. Jag genomförde 

intervjuer i informanternas hem där vi utgick efter 10 frågor (se bilaga). Som man kan se i 

titeln är detta en kvalitativ uppsats och använder sig alltså av en kvalitativ analysmetod.  

Alla informanterna visade sig tycka om sina namn och anse att det passade dem och detta 

styrks av faktum att ingen av dem skulle kunna tänka sig att byta namn. Men alla 

informanterna har inte tyckt om sina namn jämt. Eivor och Mary har kommit att växa in i och 

tycka om sina namn på senare år. De kan alla se sig själva i namnen på ett eller annat sätt, det 

kan handla om att de tycker att namnet är en del av dem eller att namnet speglar vissa 

personlighetsdrag de kan se i sig själva.  

Två av informanterna vet varför de fick sina namn och båda berättar att de fått dem 

eftersom namnen börjar på samma bokstav som vissa familjemedlemmar. Annars kan 

informanterna se koppling till föräldrarna genom en jämförelse mellan namnets frekvens och 

föräldrarnas personlighet. Föräldrar som föredrog att smälta in visade sig ha valt relativt 

vanliga namn till sina barn.  

I slutändan kunde jag se att ett samband fanns mellan pensionärernas namn och identitet 

och det kan yttra sig på flera olika sätt. Det kan handla om huruvida namnet innehåller  

värderingar eller egenskaper de känner igen i sig själva, en känsla av samhörighet med 
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namnet eller en känsla av att namnet gör att de passar in. Sambandet har inte alltid sätt 

likadant ut för några av informanterna. Det tyckte minst om sina namn i ungdomen. Det 

visade sig att inte bara namnet i sig eller hur vanligt det var spelade roll utan även hur det 

uttalades. Sist kunde man se att föräldrarna definitivt syns i namnen, antingen genom 

koppling till namnets frekvens, personlighetsdrag hos föräldrarna eller genom bokstäver. Så 

trots att föräldrarna inte är dem som haft namnet kan pensionärerna ändå se deras identitet i 

namnet.  
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Bilaga: Intervjufrågor 

I denna bilaga presenteras de frågor jag utgick från vid intervjuerna med pensionärerna. 

Frågorna ställdes i den ordning de är skriva nedan.  

 

1. Vilket är ditt tilltalsnamn? 

 

2. Vet du varför du fick just det namnet? 

 

3. Tycker du om det namnet? Varför/Varför inte?  

 

4. Har du alltid/aldrig tyckt om namnet? Varför/varför inte? 

 

5. Tycker du att namnet passar dig? Varför/Varför inte? 

 

6. Tror du att andra människor anser att det passar dig? Varför/Varför inte? Har de alltid 

tyckt så? 

 

7. Skulle du säga att ditt namn bemötts likadant hela ditt liv? Eller har människors åsikt 

kring ditt namn förändrats med tiden? Varför tror du det? Varför inte? 

 

8. Har du någon gång velat byta namn? Skulle du kunna tänka dig att göra det? 

Varför/Varför inte? I så fall, vilken typ av namn skulle du kunna tänka dig att byta 

till? 

 

9. Skulle du säga att ditt namn speglar vem du är? Varför/varför inte? 

 

10. Tycker du att namnet på ett eller annat sätt speglar vilka dina föräldrar var? 
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