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Abstrakt 

I denna uppsats undersöks huruvida det är någon skillnad på namnen och namngivningen 

mellan fem olika hundraser. Metoden tillämpas via enkäter, vilka är delade på sociala media. 

85 stycken namn från vardera ras studeras. Arbetet visar på att hundens egenskaper, mentalitet 

samt utseende spelar in på vilken typ av namn den får. Att mindre hundraser får annorlunda 

namn i jämförelse med större raser.   
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1. Inledning 
	

Det är samhället med sina människor, miljöer och institutioner som skapar och använder namn, som 
förvaltar dem, som tidvis föder eller favoriserar vissa namn och namntyper och som förkastar andra 
(Nyström 2010: 7). 

 

Hunden är människans bästa vän. Den som har funnits troget vid vår sida genom alla tider och 

spelar en central roll i mångas liv och räknas som en självklar familjemedlem. Ting eller 

varelser som betyder något för oss människor, är sådant som vi vill namnge. Genom att namnge 

dessa varelser erkänner vi dem och visar att de är värda att bli nämnda vid namn. I dagens 

samhälle namnger vi allt fler varelser och föremål, många har t.ex. namn på bilen eller 

gräsklipparen. Detta faller sig naturligt då vi spenderar tid med dessa föremål och på så sätt 

utvecklar en relation till dem. Där vi har en relation vill vi även ha ett namn. I denna uppsats 

vill jag titta närmare på vilka typer av namn hunden får. Hur namnen skiljer sig mellan de 

vanligaste raserna i Sverige och om deras ursprungliga användningsområde ger avtryck på 

namnen de får idag. Hunden har länge funnits vid människans sida men har i dagens samhälle 

kommit oss ännu närmre. Denna förändring har lett till att vi tänker annorlunda när vi namnger 

dem, och namnen innehar en större betydelse för oss människor (Leibring 2014). Att äga hund 

är idag en livsstil och hobby. Namnet är bland det första man frågar om när man träffar på en 

hund på gatan. Med hjälp av namnet skapar man en helhetsbild som hjälper en att förstå djuret. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att studera i vilken mån hundnamn varierar i jämförelse mellan 

olika raser. Jag vill peka på likheter och skillnader mellan rasernas namn, samt undersöka 

samband med olika hundrasers ursprungliga användningsområde. Spelar rasens karaktäristiska 

drag, såsom storlek och lynne in på vilken typ av namn de får?  Får de mindre raserna sötare 

namn, och de större namn med mer kraft? Jag har valt ut fem stycken hundraser: border collie, 

tax, schäfer, labrador retriever och chihuahua. Raserna är alla populära i Sverige och skiljer sig 

till både utseende och karaktär. Border collie är en ras som används huvudsakligen till vallning, 

den är mellanstor i storlek och är en aktiv hundras (skk.se). Taxen är en jakthund med korta ben 

och lång kropp, en tuff och envis hund som finns både som normalstor och i dvärg- och 

kaninformat (skk.se). Labrador retriever är apporterande hund som återfinns inom de flesta 
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användningsområdena, såsom lydnad, bruksgrenar och sällskap. Den är normalstor i storlek 

och påminner om en golden Retriever. Den är en vänlig hund som gillar aktivitet (skk.se). 

Labrador retriever kommer i resterande delar att benämnas som labrador. Schäfer är en ras som 

används mycket som tjänstehund, inom t.ex. polisen. Det är en tuff men tillgiven ras, som 

räknas som en stor hund (skk.se). Sist ut bland hundraserna är även den minsta, chihuahuan. 

Chihuahuan är mycket liten i sin storlek, men har även en stor personlighet i sin lilla kropp. 

Rasen används till sällskap (skk.se). En mer ingående förklaring om vardera ras och deras 

historik går att läsa om i avsnittet metod och material.  

Min hypotes är att chihuahuan får namn som är kopplade till utseende och storlek, samt även 

namn som är hämtade från mode. Detta för att den är vanligt förekommande som ”kändishund”, 

det vill säga att många kända personer i Hollywood stoltserat med en chihuahua vid sin sida.  

Jag tror också att taxen är den ras som tenderar att få flest personnamn, och då gärna av den 

äldre typen. Något som baseras på att rasen anses vara en tuff hund i litet format, men också att 

de påminner om små tanter och farbröder med sitt skägg.  Schäfern är den tuffaste rasen i 

studien och därför tror jag att den vanligtvis får mer kraftfulla namn än övriga raser i 

undersökningen. Då border collie och labrador retriever båda är raser som används mycket vid 

träning och tävling, tror jag att de får namn av kortare typ samt att de ska vara lätta att uppfatta 

för hunden i sig.   

 

1.2 Disposition 

 
Följande avsnitt redogör för tidigare forskning på området, både allmänt för 

djurnamnsforskning samt mer specifikt inom hundnamnsforskning. Sedan följer ett avsnitt där 

teorier förklaras och därefter kommer avsnittet med metod och material, vilket är går igenom 

rasbeskrivning, historik och innehåller information om Facebook och de olika rasgrupper som 

ingår i studien. Sedan redovisas resultat och analys under rubriken ”Resultat och analys”. 

Slutligen kommer diskussionsdelen och sammanfattning.  
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2. Tidigare forskning 

 

Avsnittet tidigare forskning har jag valt att dela in i tre stycken delar. I det första förklaras 

hunden och människans relation till varandra genom tiderna, i det andra redogör jag för 

djurnamnsforskningen överlag och i det tredje tittar jag på tidigare forskning inom hundnamn. 

 

2.1 Relationen mellan hund och människa genom tiderna 

 

Hunden har gått från att vara ett renhållningshjon som levde på avfall, till att vara en given 

familjemedlem och tävlingskompis. Hundens historia började med att vargar som levde nära 

inpå människorna började leva på det avfall som människorna hade omkring sig. Därav såg 

människan en resurs i djuret och lät det stanna kvar. Här avslutas det naturliga urval som 

tidigare präglat vargen och urvalet kom nu istället att baseras på människan behov, vilket gjorde 

at de individer som inte passade in, sorterades ut (Thorman 2014). Människan och vargen levde 

i en ömsesidig symbios där djuret stod för renhållning och vakt, men också växte sig starkt på 

det avfall människorna stod för och på så vis utvecklade vargen en förmåga att överleva och 

reproducera sig på ett annat sätt än tidigare (Thorman 2014). Hundens invandring till Norden 

följer människans, och den kom hit för ca 12 000–6000 år sedan. Under 1500–1600-talet sågs 

Island som ett centrum för alla hundtyper, då sjöfarten var välutvecklad och på så vis kunde 

man få tillgång till många olika typer av hundar. Hunden ansågs som Guds gåva till människan 

och något som man skulle ta väl hand om, men alla hade inte samma värde. Knähunden stod 

högst i kurs, och gårdvaren1 var den som var minst värd. Eftersom hundarna inte ansågs att vara 

av samma värde behandlades de också därefter. Vinthunden skulle vara kopplad eller instängd, 

och med rent strö för att kunna utföra sina behov, medan rapphönshunden skulle få springa fritt, 

och njuta av tillräcklig föda (Thorman 2014). Jakt var något som endast de högre stånden fick 

syssla med och därför värderades jakthundarna högt.  

Under 1800-talets mitt infördes en hundskatt i Sverige och motsvarade ca 230–700 kr per 

år, vilket ledde till att huden blev en lyxvara.  Hundskatten blev allmän år 1923 och avskaffades 

senare år 1996. Hundskattens innebörd var att man var tvungen att ta hand om sin hund, vilket 

man gjorde när man var tvungen att betala dyra pengar för att äga den (Thorman 2014). 

                                                
1	Gårdvar,	ett	äldre	namn	för	gårdshund.		
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Överjägmästaren Magnus Hendric Brummer (1789) uttryckte att man även har ett ansvar för 

den odugliga hunden och menade att om hunden var oduglig i sitt syfte berodde detta på ägaren 

själv och inte på djuret (Thorman 2014). 

Hundarna skulle dresseras genom lust och olust. Speciellt vallhunden skulle lyda sin herre. 

Gjorde inte hunden som sin herre sa, skulle den få en jordklump kastad på sig, och på så vis 

påminnas om sin plikt. Detta enligt Johann Peter Geist som gav ut en dressyrhandbok år 1814 

(Thorman 2014). Dressyrmetoden som användes vid denna tidpunkt, kan närmre beskrivas som 

tortyr (Thorman 2014).  

Zoologidocenten Carl Rudolf Sundström var en av initiativtagarna till Svenska 

Kennelklubben och gav 1889 ut en handbok där han beskriver de vanligaste hundraserna i 

Sverige och hur man sköter dem. Sundström ville främja rasaveln och skapa en hundkultur i 

Sverige. Han ansåg också att hunden skulle utföra sin plikt och ej nyttjas till sällskap (Thorman 

2014).  

Från slutet av 1800-talet och fram tills idag har hundpopulationens sammanfattning i Sverige 

utvecklats drastiskt. Första hundutställningen hölls 1886 och de första jaktproven utfördes 

1893, då för fågelhundar. Mellan år 1700–1920 föddes spetshundar upp I Ångermanland, 

Jämtland och Medelpad då man ville åt deras päls samt skinn, då hundpäls var ett mycket 

uppskattat klädesplagg (Thorman 2014). År 1909 fick vi den första polishunden i Sverige. 

Under första världskriget använde England, Tyskland och Frankrike hundar i tjänst, och banade 

därmed väg för brukshunden. Fram till andra världskriget utvecklades hundens 

användningsområden i samhället ännu mer och brukshundsraserna spred sig. Då hunden inte 

längre var något som var förbehållet de rika, växte intresset samt föreningslivet och 

hundtidningarna började ta fart. Man inspirerades av hundar på film och då skapades också en 

efterfrågan av rasen som syntes på duken (Thorman 2014). Svenska Brukshundsklubben 

bildades år 1940 och ansvarade för uppfödning samt utbildning av skyddshundar som kunde 

komma att behövas under andra världskriget. Då Sverige gick med i EU under 1990-talet 

öppnades gränserna och man kunde nu importera hundraser som varit okända tidigare 

(Thorman 2014).  

I dagens samhälle kan vi skapa nya raser baserade på våra behov och därav förändras hunden 

i takt med oss och samhället (Thorman 2014).  

 

2.2 Djurnamnsforskning 
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Intresset för djurnamnsforskning har tidigare inte varit särskilt stort, men på senare tid har 

intresset utvecklats och hösten 2013 anordnades det första internationella symposiet tillägnat 

djurnamnsforskning i Mainz, Tyskland (Leibring, 2014).  

Vi namnger djur för att de står i en relation till oss, därav går vilda djur i skogen namnlösa. 

Med detta i åtanke har Edeltraud Dobnig-Jülch, en tysk namnforskare, tagit fram olika 

huvudkategorier för namngivna djur. Grupperingarna är: Smeknamn (hausternamen), Namn på 

djur i djurparker (namen von zootieren) samt Namn på avelsdjur (namen von zuchttieren). 

Kategorin smeknamn innebär namn på hus- och sällskapsdjur och de övriga två precis som 

namnen förklarar, namn på djur i djurparker samt namn på avelsdjur. De två sista kategorierna 

innefattar vanligtvis djur som på något sätt vistas i det offentliga ljuset, så som vid tävling och 

utställningar. I kategorin Namn på avelsdjur ingår ofta djur vars namn är fastställda efter 

speciella regelverk. T.ex. då alla hästar födda under samma år skall ha namn på samma 

begynnelsebokstav (Leibring, 2000:25–26). 

Katharina Leibring skrev år 2000 en av de mest omfattade avhandlingarna i svensk 

djurnamnsforskning. Leibring riktade in sig på nötkreatursnamn i norden. I Skandinavien har 

husdjursnamn samlats in samt analyserats sedan 1870-talet. Även i övriga Europa började 

material samlas in och analyseras på slutet av 1800-talet (Leibring, 2000). Hon kunde se att 

namngivningen av nötkreatur var varierad samt invidualiserad. Djuren namngavs vanligen efter 

utseende eller födelsetid (Leibring, 2000:448–450). Kvinnonamn och kvinnonamnsliknande 

bindningar var vanligt, framförallt på 1800-talet. Leibring konstaterade också att kor ofta 

namngavs medan tjurar gick namnlösa, precis som hästar gjorde (Leibring, 2000:448–450). 

 

2.3 Hundnamnsforskning 
 

Intresset för hundnamn har ökat de senaste åren, men hittills är området relativt outvecklat 

(Leibring 2014:123). Mindre studier har gjorts på samtida hundnamn, där sambanden mellan 

barns namn och hundars namn har tagits upp (Mattisson 1999, Othén 2007). Även andra ämnen 

har berörts såsom hundnamn genom tiderna (Leibring, 2014), motiv för namngivning (Anttila 

1994) samt historiska hundnamn (Karlsson 1987).  

Johanna Othén (2007) skrev om hundnamn i en C-uppsats, där hon undersökte de 50 

vanligaste namnen på nio stycken olika hundraser. Othén riktade in sig på hur lika dagens 

hundnamn har blivit jämfört med de namn som vi ger till våra barn, samt att hon även tittade 

på namnen ur ett genusperspektiv. Hon hämtade sina namn från Agrias register över de 
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vanligaste hundnamnen. Genom att dela in namnen i olika kategorier jämförde hon de olika 

raserna med varandra, och kunde på så vis se skillnader mellan de olika namnen som de olika 

raserna får. Othén tittade på följande raser; papillon, dvärgpudel, cockerspaniel, golden 

retriever, labrador retriever, schäfer, drever, jämthund samt gråhund. Raserna grupperades 

sedan efter vilken rastyp de tillhör: sällskapshund, brukshund samt jakthund. Resultatet 

baserades både på raserna individuellt och i respektive rasgrupp. Othén kunde då se att 

sällskapshundarna överlag fick flest personnamn, och golden retriever och labrador retriever 

som tillföll gruppen brukshundar namngavs på samma sätt, medan schäfer, även den en 

brukshund, hade mer gemensamt med jakthundarna. De hade den största andelen av hundnamn 

utav alla grupper (Othén, 2007:20–28). Om man bortser från genusperspektivet i Othéns 

uppsats är hennes undersökning högst relevant för mitt arbete. Då våra arbeten liknar varandra 

i flera avseenden kan jag inspireras av hennes metod och kategoriindelning. Dock tar jag det ett 

steg längre och tittar på namn och själva namngivningen med ett djupare perspektiv, genom att 

även fokusera på bakomliggande aspekter och drivkrafter. 

Ann-Christin Mattisson författade en artikel år 1999, med titeln Kom nu Monika så går vi. 

Artikeln handlar om hur våra hundar får namn som allt mer liknar våra egna. Hon ger oss en 

inblick i hur det kan skilja mellan det namn som hunden får av uppfödaren vid födseln och det 

namn som den får av sin nya ägare. Hon använder sig av termerna registernamn och ägarnamn, 

där registernamnet är det namn som kommer från uppfödaren och ägarnamnet är det namn som 

ägaren gett djuret och som används vid t.ex. inkallning. Namnen i hennes artikel är insamlade 

från Svenska kennelklubben. Under hela 1900-talet har jakthundar fått mer svenskspråkiga 

registernamn än andra raser (Mattisson,1999:57). Mattisson kunde också se att nya raser får 

registernamn som anknyter till deras ursprungsområde. Ägarnamnen är överlag mycket mer 

svenskspråkiga än registernamnen. Här spelar inte image någon stor roll utan det är vad som 

fungerar bäst i vardagen som är det viktiga (Mattisson,1999:57–60). Namnets ljudinnehåll 

spelar stor roll, och namnet skall gärna innehålla i- och/eller s-ljud som hunden lystrar bättre 

på vid inkallning (Mattisson,1999:58–59). Hon redogör också för tre stycken grupperingar som 

är tydliga bland ägarnamnen. De är: 1) namnet är det samma som registernamnet, 2) ägarnamnet 

är bildat till registernamnet eller är en del av detta, och 3) ägarnamnet är ett helt nytt namn. 

Mattison menar att det normalt sker två stycken namngivningar av en hund, den första sker hos 

uppfödaren och den andra hos den nya ägaren. I artikeln bildar Mattisson en ny term, 

kynonomastikon, vilket betyder hundnamnsförråd, och som är mycket relevant för denna 

uppsats (Mattisson, 1999). Jag har dock valt att använda mig av termen tilltalsnamn istället för 

Mattissons ägarnamn, då jag finner termen problematisk. Jag tittar nämligen på de namn som 
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hundägare använder i vardagligt tal och situationer, medan termen ägarnamn kan misstolkas 

som det namn som står på hundens stamtavla. Därför kommer jag att använda mig av termen 

tilltalsnamn i denna uppsats.  

Elina Anttila (1997) utförde på början utav 90-talet ett arbete där hon tittade närmare på 

finska hundnamn, och syftet var att jämföra motiv för valet av hundnamn samt att peka på 

skillnader mellan hundnamn på landsbygd och i stad. Anttila ämnade också att undersöka om 

hundarnas namn gick att sammankoppla med deras uppgift. Raserna delades in i två stycken 

grupper; brukshundar och sällskapshundar (Anttila, 1994). Hon undersökte även smeknamn, 

men då det ej är relevant för mitt arbete för jag inget vidare resonemang om detta. Smeknamn 

i min mening är något som man skapar av tilltalsnamnet, och kan vara flera stycken samt något 

som ofta kommer på impuls. På grund av arbetes omfattning har jag inte utrymme för båda 

begreppen och därav väljer jag att fokusera på tilltalsnamn. I arbetet tar Anttila upp olika 

egenskaper som kan spela in på namngivning av hundar. Egenskaper som t.ex. utseende, ras 

samt karaktär (Anttila, 1994). Den mest relevanta frågeställningen för mitt arbete, om hundens 

namn går att sammankoppla med dess uppgift, blir obesvarad i Anttilas studie då den inte är 

helt färdigställd när symposiet hålls.  

Hugo Karlsson (1987) undersökte hundnamnsskicket i Sverige mellan ca 1650–1800-talet. 

Hans material bestod till stor del av uppkallelsenamn efter kända personer, såsom framstående 

kungar och regenter. Det innehöll även namn hämtade ur kända litterära verk, både fiktiva och 

verkliga. En mindre del av materialet var abstrakta substantiv eller adjektiv. Karlsson kunde se 

att det gjordes skillnad på jakthundar och knähundar, då jakthundarna fick namn som skapades 

av adjektiv eller verb medan knähundarna ofta fick uppkallsenamn efter kända personer, samt 

namn på franska (Karlsson, 1987:90). 

 

 

3. Teori 
 
I boken Our children and other animals (2014) väcker författarna Kate Stewart och Matthew 

Cole en tankegång att namngivningen får en positiv effekt hos oss människor men för djuret 

kan det innebära att deras självständighet berövats och vi genom namngivningen tar oss rätten 

att bestämma över deras öde. Vilket också leder till att de måste lyda oss.  (Stewart, Cole, 

2014:13–14).  Deras synsätt på varför vi namnger och hur det påverkar djuret i sig självt är 

något av en motsägelse mot de material som jag tidigare tittat på. Detta ger en intressant 
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synvinkel och även fast jag mestadels kommer att fokusera på de positiva aspekterna hos 

namngivning kan det vara en intressant synpunkt när det kommer till den typ av namn där 

hunden är uppkallad efter en viss egenskap och sedan förväntas att förkroppsliga denna 

egenskap.   

Etnologen Bjarne Rogen (1994) har föreslagit tre stycken ”motiv” till varför vi namnger. 

Det första är det singulariserande motivet, vilket innebär att namnet fyller ett behov av att 

kunna identifiera. Genom att använda namn förenklas vår kommunikation. Namnen 

strukturerar samtidigt upp vår tillvaro samt leder till att vi lättare kan peka ut ting. Att namnge 

någon/något betyder att vi anser att den/det är tillräckligt betydelsefull för att urskiljas från 

omgivningen. Det andra motivet är det emotiva/ expressiva, som bygger på att namn är ett sätt 

att uttrycka känslor, idéer och tankar. Vår namnuppfattning samt namngivning kan speglas i 

vilka namn vi väljer. Vem och vad vi väljer att namnge, kan också återspeglas i hur vi vill bli 

uppfattade av samhället. Emotiva namn gestaltas ofta av smeknamn. Det tredje perspektivet är 

det rituella, som bygger på tradition, om hur, och vad som ska namnges. Här kopplas namn ofta 

samma med magiska riter, och har stor betydelse. Uppkallelse efter släktningar, orter eller 

husdjur kan ske med- eller omedvetet. Syftet med uppkallelse är att föra vidare namnbärarens 

positiva egenskaper (Rogen, 1994). 

Thorsten Andersson skriver i en artikel (1996) om fyra stycken funktioner som förklarar 

vilka behov vi har av namngivning. Den kognitiva, den emotiva, den ideologiska samt den 

samhörighetsskapande funktionen. Den kognitiva funktionen handlar om att identifiera samt att 

individualisera. Ett namn skapar en individ ur en massa. Den emotiva funktionen innebär att 

man får uttryck för värdeladdningar och känslor. Här hittar vi smeknamn samt öknamn. Den 

ideologiska funktionen är då religion, magi och traditioner spelar in på namngivningen. Den 

sista funktionen är den samhörighetsskapande funktionen vilken vi använder för att signalera 

en relation till människor i vår omgivning (Andersson, 1996). Anderssons funktioner har 

likheter med Rogens föreslagna perspektiv ovan, och då jag finner Rogens perspektiv mer 

tillämpningsbara på hundnamn kommer jag primärt att använda mig av hans förslag.  

 

4. Metod och Material 

 

I denna uppsats kommer jag att tillämpa en kvantitiv metod, genom att genomföra och analysera 

enkäter. Jag vill åt tankarna kring namngivningen och väljer därför att använda mig av 

enkätinsamling istället för namnlistor från t.ex. Agria eller Svenska kennelklubben. Att använda 
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sig av enkät och det tillvägagångsätt jag har valt kan resultera i att jag får in svar som är 

otillräckliga, att de svarande inte förstår frågorna fullt ut eller att enkäten försvinner i flödet 

med inlägg vilket leder till att få personer ser den och enkäten blir obesvarad. Men jag väljer 

att bortse från dessa farhågor då jag vill komma i kontakt med hur hundägarna tänker när de 

väljer namn till sina djur.  

För att nå ut till en stor mängd människor, och på så vis få ett mer tillförlitligt resultat, är 

enkäterna utformade via Surveymonkey.com, en hemsida just för enkätundersökningar. Vidare 

är den delad på sociala media, via speciella intressegrupper för varje ras på Facebook. Genom 

att genomföra enkäten på detta sätt, förenklas proceduren med att nå ut till målgruppen. Då de 

tillfrågade endast behöver klicka på en länk, och svara på några kortare frågor minskas risken 

med att enkäten blir förbisedd. De tillfrågade kan också enkelt via ett knapptryck dela enkäten 

till bekanta och vänner på sociala medier, och följden blir att den når ut till fler personer. Svaret 

på enkäterna kommer sedan att samlas in och analyseras, samt diskuteras. De insamlade svaren 

kommer också jämföras med djurens ursprungliga användningsområden för att se ifall man kan 

se något samband med deras namn.  

Enkäten består av sju stycken kortare frågor, där fem stycken är flervalsfrågor. Den är enkel 

konstruerad för att inte avskräcka eventuella besvarare. De besvarade frågorna kommer sedan 

att sammanställas och analyseras. Som tidigare nämnt skall enkäten delas på sociala medier, 

via Facebook. På Facebook kommer den att delas i utvalda grupper som har medlemmar som 

är intressanta för undersökningen.  Enkäten riktar sig till hundägare som äger någon av följande 

raser; tax, border collie, labrador retriever, chihuahua samt schäfer. Anledningen till att jag valt 

just de raserna är, att de alla är populära hundraser i Sverige, samt att de har olika 

användningsområden. Även fast alla används som sällskapsdjur idag är de framavlade för olika 

syften.  Tanken på att ta med någon av de så kallade ”kamphundsraserna” fanns med, men då 

jag inte fann någon lämplig grupp på Facebook, valde jag att avveckla den tanken. Innan 

enkäten delas kommer administratören i varje grupp tillfrågas. Enkäten har delats i två stycken 

grupper för rasen labrador retriever, då jag blev tillfrågad av medlemmarna att även lägga ut 

den i en andra grupp.  

Enkäten följer ett enkelt upplägg där jag börjar med, för uppsatsen, de viktigaste frågorna, 

vilka är hundens ras samt vilket namn ägaren använder i dagligt tal. I enkäten har jag valt att 

formulera frågan på följande vis: ”Vilket namn använder du på din hund i vardagen, t.ex. när 

du ropar på din hund?”. Här har jag valt att inte använda mig utav termen tilltalsnamn, då jag 

inte vill riskera att hundägarna blir allt för formella och uppger det namn som hunden är 

registrerad på. Med anledning av detta är jag också medveten om att formuleringen kan 
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uppfattas som om jag söker efter smeknamnet på hunden. Men jag anser att det är den rimligaste 

formuleringen på frågan och väljer därför att använda mig av den. Därefter följer frågor om 

hundens användningsområde, och om ägaren har några speciella egenskaper som den vill att 

dess hunds namn skall uppfylla. Enkäten avslutas med en fråga där hundägaren kan välja att 

berätta om hur det gick till när hunden namngavs. Som tidigare nämnt börjar enkäten med det 

viktigaste men ändå det enklaste. Det är frågor som kan besvaras genom att endast kryssa i en 

ruta eller skriva ett namn. Frågorna där det krävs mer ansträngning utav den svarande, sparas 

till slutet, och även dessa frågor är enkelt utformade för att göra enkäten så tilldragande som 

möjligt.  Eftersom jag har valt att använda mig av enkäter kan jag komma åt de svarandes tankar 

om deras hunds namn samt tankar kring namngivningen. Men detta leder också till att jag måste 

uttrycka mig på ett sådant sätt att enkätsvaren inte blir obesvarade eller missförstådda. För att 

utesluta detta har jag lagt ut frågorna i en utvald ordning, med början av de frågor som är 

viktigast i studien men också de som är enklast att besvara för de svarande.  De längre frågorna 

kommer längst bak i enkäten. Jag har också valt ett enkelt upplägg och en design som inte är 

intetsägande men inte heller för bort fokus från frågorna (Ejlertsson,2005:93–97). 

Enkätprogrammet som används samlar själv in alla svar och sammanställer dem, vilket gör att 

viktig tid sparas. 

Totalt insamlade svar på enkäten är 746 stycken. I tabellen nedan kan man se hur svaren är 

fördelade mellan de olika raserna.  

 
Tabell 1- Totala antalet enkätsvar inom varje ras 

 

Ras 
 

Tax Border 
collie 

Labrador 
Retriever 

Schäfer Chihuahua Totalt: 

Antal 
enkätsvarsvar 
 
(Procentandel) 

 
142 st  
 
(19,1%) 

 
156 st  
 
(21%) 

 
224 st 
 
(30,2%) 

 
136 st 
 
(18,3%) 

 
85 st 
 
(11,4%) 

 
746 st  
 
(100%) 

 
 
På grund av den stora spridningen har jag valt att göra min analys på 85 stycken namn ur vardera 

rasgrupp. Jag bedömer att jag kommer att kunna få ett tillförlitligt resultat på mitt arbete med 

den mängden, samtidigt som jag inte behöver gå igenom alla insamlade svar då 

tidsbegränsningen på arbetet inte är tillräcklig. Just 85 stycken svar är det antal som jag samlat 

in på den ras där det är minst svarande, chihuahuan. Detta är den enda rasen i undersökningen 
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som är en ren sällskapshund, därför är det inte ett alternativ att stryka rasen ur undersökningen. 

Av de svarande var 51 procent ägare till hanhund, medan 56 procent uppgav att de var ägare 

till en tik. Jag observerade att de svarande ibland har fyllt i enkäten för fler hundar en. Vilket 

leder till att en del har uppgett att de är ägare till både hane och tik. Det är alltså en jämn 

fördelning mellan han- och tiknamn. Jag har börjat från slutet av de insamlade svaren och sedan 

arbetat mig framåt, och endast hoppat över de svar som varit ofullständiga. Till ofullständiga 

svar räknas de som antingen inte varit ägare till någon av de utvalda raserna eller inte fyllt i 

enkäten på ett korrekt sätt. Avsnittet har delats in på ett sätt där varje ras och att de specifika 

namntyper eller kategorier som namnen kan delas in i presenteras, och sedan kommer de frågor 

som inte är rasspecifika att redovisas. 

 

4.1. Hundraser – Historik samt dagens användningsområde 
 

Nedan följer en beskrivning av de hundraser som medverkar i studien. Gruppnumret som står 

vid rasens namn anger den gruppindelning som Svenska kennelklubben använder. Jag har valt 

att behålla den för att förtydliga vilket användningsområde rasen har. All information är hämtad 

från Svenska Kennelklubbens hemsida (www.skk.se) som är en organisation för hundägare och 

deras hundar i Sverige. Organisationen bildades 1889 och består av 300 000 medlemmar samt 

är en av landets största intresseföreningar (www.skk.se).  

 

4.1.1 Border collie (Grupp ett; Vall-, boskaps- och herdehundar) 
 

Historik: Rasen har sedan århundraden funnits vid gränsen mellan England och Skottland. Där 

har den fyllt sin roll som en så kallad working collie eller arbetshund. Det är en mycket 

kompetent och allsidig hund, och den är också världens mest använda vallhund. Historiskt sett 

har rasen avlats enbart med tanke på sina bruksegenskaper. På senare tid har en officiell 

rasstandard tagits fram och rasen bedöms numer på utställning (www.skk.se). 

Användningsområde: Rasen är huvudsakligen en vallhund, men den har också egenskaper 

som uppskattas i andra kretsar (www.skk.se). 

Egenskaper/Mentalitet: Border collie är en snabb, livlig, energisk och uppmärksam hund. 

Det är en mycket arbetsvillig ras som vill ha en uppgift att arbeta med i livet (skk.se). 
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4.1.2 Tax (Grupp fyra, Tax) 
 

Historik: Taxen kommer från Tyskland och uppkom från lågbenta tyska stövare. På medeltiden 

tog man fram rasens föregångare, som skulle vara speciellt lämpad för grytjakt och det är från 

dessa hundar som taxen härstammar ifrån. Den är erkänd som en av de mest mångsidiga och 

användbara jaktraserna. I Sverige var de först allroundjakthundar men har sedan blivit 

specialiserade som grythundar och långsamt drivande hundar. Svenska Taxklubben bildades 

1901 (www.skk.se). 

Användningsområde: Taxen är en mångsidig jakthund. Under 1940-talet ökade 

rådjursbeståndet och då även behovet av en liten, långsamtdrivande hund. Härav utvecklades 

taxen till en rådjursspecialist och blev mycket populär. Intresset för grytjakt har minskat 

betydligt i Sverige, men det är inte att förglömma taxens ursprungliga huvudsyssla. Framförallt 

är taxen en trevlig familjemedlem och är en av världens mest spridda raser (www.skk.se).  
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Egenskaper/Mentalitet: Rasen är en till naturen en vänlig hund med jämt temperament. Den 

är en passionerad, uthållig och energisk jakthund med en utmärkt näsa. Taxen skall utstråla 

mod samt vara självsäker, envis och energisk. Rasens egenskaper gör att den också är en mycket 

uppskattad sällskapshund. Jaktegenskaperna är inte lika utpräglade hos den långhåriga taxen, 

samt hos dvärg- och kanintaxen (www.skk.se).   

 

 

4.1.3 Labrador retriever (Grupp åtta; Stötande hundar, apporterande hundar samt 

vattenhundar.) 

 

Historik: Man tror att labradoren kommer ifrån Kanada, där fiskare använde den till att simma 

iland med förtöjningsrep till sina båtar. Då besökande engelsmän fascinerades av rasens 

egenskaper som duktiga simmare och apportörer, tog de med rasen till England i början av 

1800-talet. I England korsades den med andra retrieverraser och blev populär som apportör vid 

småviltsjakt. År 1903 fick rasen sitt namn, och den engelska kennelklubben godkände den som 

ras. Idag ser man England som labradorens hemland. Under 1970-talet ökade rasen stort i antal 

och är idag mycket populär (www.skk.se). 

Användningsområde: Labradoren är en jakthund som arbetar efter skott och används för att 

apportera fågel och småvilt. Den meriteras på jaktprov och utställning. Rasen bär på egenskaper 

som t.ex. samarbetsvilja, dresserbarhet och arbetslust vilket gör att den kan användas till väldigt 

mycket. Många meriterar sin hund på viltspår och använder den sedan som eftersökshund. 
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Labradoren passar också som ledar-, service-, och narkotikahund. Rasen är en utmärkt 

familjehund och även om den inte är framavlad som en brukshund är det många som tränar och 

tävlar med den inom bruksgrenar och lydnad (www.skk.se). 

Egenskaper/Mentalitet: En labrador skall vara en social, glad, snäll och vänlig hund. Den 

ska också vara spontan i kontakt med andra hundar och människor. Rasen är intelligent, följsam 

och har en stark vilja att vara till lags. Labradoren är en tillgiven följeslagare som passar till de 

flesta olika användningsområden. Den kräver motion men framförallt aktivering i form av olika 

uppgifter som t.ex. apportering på jakt och lydnadsträning. (www.skk.se) 

 

 

 

4.1.4 Tysk schäfer (Grupp ett; vall-, boskaps- och herdehund.) 
 

Historik: Rasen har sitt ursprung i medeltiden då den användes av tyska fårvallare. Genom att 

endast avla på de dugligaste individerna utvecklades rasen till en enastående vallhund. Den 

tyska schäferföreningen bildades 1899. Schäferns fysiskt starka och lättdresserade sida gjorde 

den lämplig till olika uppdrag inom krigsmakten. Soldater från första världskriget återvände 

hem och berättade om rasens hjältemodiga insatser, vilket blev starten till dess enorma 

popularitet och spridning (www.skk.se). 

Användningsområde: Då rasen har en mycket stor mångsidighet och dess historiskt sett 

nedärvda bruksegenskaper, har lett till att den har blivit en mycket lämpad och populär 
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tjänstehund. Den finns i många olika fält i vårt moderna samhälle. Schäfern är också en mycket 

uppskattad tävlingshund samt familjemedlem (www.skk.se). 

Egenskaper/Mentalitet: Schäfern skall vara stabil, nervfast, självsäker, uppmärksam och 

samarbetsvillig. Den ska också vara öppen och tillgänglig. Utöver dessa egenskaper skall rasens 

naturliga driftsanlag vara utpräglade (skk.se). 

 

 

 

4.1.5 Chihuahua (Grupp nio; sällskapshundar.) 
 

Historik: Rasens ursprung är inte klarlagt. Den går att härleda till Mexico, men även på Malta 

och i Egypten har man funnit spår av Chihuahuan i form av likande hundar på målningar. Man 

har också funnit skelett (www.skk.se). Uppgifter om hur länge rasen funnits i Sverige saknas.  

Användningsområde: Rasen är en renodlad sällskapshund (www.skk.se). 

Egenskaper/Mentalitet: Chihuahuan har en stark flock- och ägarinstinkt, och försvarar ofta 

sin ägare mot främlingar. När faran har lagt sig kryper den dock gärna upp i främlingens knä 

för en kelstund (www.skk.se.). 
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4.2 Facebook 
  

Facebook är en typ av socialt medium som skapades 2004. Företaget grundades för att 

människor runt om hela världen skulle kunna dela med sig till varandra och riva murar. Man 

använder Facebook för att hålla kontakten med familj och vänner, upptäcka händelser runt om 

i världen samt dela saker med vänner (www.facebook.com). 

På Facebook kan man skapa sidor och intressegrupper där man kan dela med sig av sitt 

intresse med likasinnade. Den som skapat gruppen blir administratör och bestämmer själv regler 

för gruppen och dess medlemmar. Gruppen kan ha olika sekretssinställningar; öppen, sluten 

eller hemlig. Den bestämmer hur många som kan se gruppens innehåll och medlemmar.  

 

4.2.1 Rasgrupper 

 

 Nedan följer en presentation av de grupper som jag har använt mig av till att dela ut och sprida 

enkäten.  
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 BC (Border collie) En intressegrupp för de som är ägare till en border collie eller har ett 

intresse för rasen. Gruppen består av 1063 stycken medlemmar. 

Tax Sverige! En intressegrupp för alla som är intresserade av taxen. Gruppen har 1442 

stycken medlemmar.  

Labradorer.se En intressegrupp för de som antingen är ägare till en labrador eller bara har 

ett intresse för rasen.  Gruppen består av 1082 stycken medlemmar, i blandade åldrar.  

Svenska labradorer En intressegrupp för de som äger en labrador och vill dela av sig med 

bilder och annat. Gruppen består av 322 stycken medlemmar.  

Schäfer En intressegrupp för de som antingen är ägare till en schäfer eller har ett stort 

intresse för rasen. Den utgörs av 10 896 stycken medlemmar. 

Chihuahua gruppen Sverige En intressegrupp för alla med chihuahuaintresse. Gruppen 

består av 6 549 stycken medlemmar. 

 

 

5. Resultat och analys 

 

5.1 Namn och historik 
 

En av frågorna i enkäten var om hundägaren tyckte att det var viktigt att hundens namn knöt an 

till rasens ursprungliga användningsområde. Resultatet blev att 96 procent svarade att det inte 

var viktigt, medan fyra procent tyckte att det var det. Dessa siffror är baserade på alla insamlade 

svar i enkäten, det vill säga 746 stycken, sedan var det två svarande som hoppade över denna 

fråga, vilket leder till att det totala antalet blir 744 stycken svar.  

Border collieägarna är framförallt den grupp som tycker att detta är viktigt. Flera av dem 

uppger att det är tradition i vallhundsvärlden att namnge sin hund till ett enstavigt och engelskt 

namn. Även de som är ägare till en labrador anser att det är viktigt att knyta an till rasens glada 

och arbetsamma sida, och även här vill man gärna ha ett engelskt namn för att gå tillbaka till 

rasens ursprung. En del av de svarande säger att tilltalsnamnet inte behöver knyta an till hundens 

ursprungliga användningsområde, men att kennelnamnet gärna skall göra det. Utav de 30 

stycken som svarade på frågan är det 26 stycken som har angett vilken ras de är ägare till.  Av 

de 26 var det 50 procent som var ägare till border collie, 31 procent som var ägare till labrador, 

15 procent som var ägare till tax och slutligen fyra procent som var ägare till schäfer. Ingen av 
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de som är ägare till chihuahua har svarat ja på frågan. Nedan följer några citat där de svarande 

uppger varför de vill att deras hunds namn skall kopplas samman med rasens ursprung.  

Citat från border collieägare: 

 
Vill ha ett lätt och kort namn så att det går fort att säga i arbetssituationer (Border collieägare). 

 

På border collies är det nästan en tradition att ge dem korta, enstaviga namn som är lätta att uttala 

(Border collieägare). 

 

Av tradition har vallhundar enstaviga namn och gärna engelskt. Jag gillar den traditionen, stämmer 

bra med min egen smak på namn (Border collieägare).   

 

Citat från taxägare 
 
Taxar skall ha korta namn, käcka namn (Taxägare). 

 

Citat från labradorägare: 
 

Ja, labbar är glada och positiva och deras svansar viftar hela tiden som en dans (Labradorägare). 

 

Viktigt med ”will to please” på en labrador. Och att de är arbetsvilliga (Labradorägare). 

 

Citat från Schäferägare 
 

Kraft, styrka, vakt, skydd. Kungligt (Schäferägare). 

 
 
De som svarade på enkäten fick också chansen att skriva om det var några speciella egenskaper 

som de ville att deras djurs namn skall uppfylla, vilket 43 procent gjorde. Här fick jag in en stor 

andel kommentarer vilka jag inte kommer resonera vidare kring då det inte är syftet för 

uppsatsen. Även fast jag inte kommer att föra frågan vidare kan det ändå vara bra att ha i åtanke 

när jag ska diskutera frågan ovan i ett senare avsnitt.  

Den sista frågan i enkäten var en valfri fråga där de svarande kunde välja att berätta hur det 

gick till när de namngav sin hund, och hur de tänkte. Frågan inbringade 697 stycken svar, vilket 

är alldeles för tidskrävande för arbetes storlek för att hinna gå igenom.  
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5.2 Namn hos raserna 

 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultatet för varje ras. Det inleds med en tabell som 

visar vilka olika kategorier som återfinns hos raserna samt hur spridningen mellan kategorierna 

ser ut.  Tabellen innehåller elva stycken olika kategorier. I kategorin ”Övriga namn” placeras 

de namn som inte passar in i övriga kategorier. De namn som går att placera in i fler kategorier 

än en, har jag valt att placera in i den kategori som passar bäst. Detta på grund av att det ska bli 

ett jämt resultat, det vill säga 100 procent från alla raser.  
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Tabell 2- Namnens spridning mellan de olika kategorierna 

 
Antal i styck.  
Procentandel 
inom parantes 

Border 
collie 

Tax Labrador 
retriever 

Schäfer Chihuahua Total 

Personnamn: 30 st 
(35,3 
procent) 

51 st 
(60 
procent) 

46 st  
(54,1 
procent) 

23 st 
(27 
procent) 

47 st 
(55,2 
procent) 

197 st 
(46 
procent) 

Namn på annat 
språk än 
svenska: 

8 st 
(9,4 
procent) 

2 st 
(2,3 
procent) 

4 st 
(4,7 
procent) 

4 st 
(4,7 
procent) 

9 st 
(10,5 
procent) 

27 st 
(6,4 
procent) 

Produktnamn: 7 st 
(8 
procent) 

2 st 
(2,3 
procent) 

3 st 
(4 procent) 

7 st 
(8,3 
procent) 

3 st 
(4 procent) 

22 st 
(5,2 
procent) 
 

Klassiska 
hundnamn: 

0 st 
(0 
procent) 

3 st 
(4 
procent) 

3 st 
(4 procent) 

1 st 
(1 
procent) 

0 st 
(0 procent) 

7 st 
(1,6 
procent) 

Namn från mat 
och dryck: 

6 st 
(7 
procent) 

1 st 
(1 
procent) 

2 st 
(2 procent) 

1 st 
(1 
procent) 

2 st 
(2,3 
procent) 

12 st 
(3 
procent) 

Namn av 
humoristisk 
karaktär: 

3 st 
(4 
procent) 

0 st 
(0 
procent) 

0 st 
(0 procent) 

0 st 
(0 
procent) 

0 st 
(0 procent) 

3 st 
(0,7 
procent) 

Namn från 
fiktiva 
karaktärer: 

2 st 
(2,3 
procent) 

4 st 
(4,7 
procent) 

0 st 
(0 procent) 

6 st 
(7 
procent) 

5 st 
(6 procent) 

17 st 
(4 
procent) 

Namn från 
ordklasser: 

11 st 
(13 
procent) 

6 st 
(7 
procent) 

9 st 
(10,6 
procent) 
 

14 st 
(16 
procent) 

6 st 
(7 procent) 

46 st 
(11 
procent) 

Mytologiska 
namn: 

0 st 
(0 
procent) 

0 st 
(0 
procent) 

2 st 
(2 procent) 

3 st 
(4 
procent) 

0 st 
(0 procent) 

5 st 
(1 
procent) 

Namn från kända 
personer: 

1 st 
(1 
procent) 

4 st 
(4,7 
procent) 
 

7 st 
(8 procent) 

3 st 
(4 
procent) 

1 st 
(1 procent) 

16 st 
(4 
procent) 

Övriga namn: 17 st 
(20 
procent) 

12 st 
(14 
procent) 

9 st 
(10,6 
procent) 

23 st 
(27 
procent) 

12 st 
(14 procent) 

73 st 
(17,1 
procent) 

Total: 85 st  
(100 
procent) 

85 st 
(100 
procent) 

85 st 
(100 
procent) 

85 st 
(100 
procent) 

85 st 
(100 
procent) 

425 st 
(100 
procent) 
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5.2 Border collie: 
 
Border collien har den största variationen när det gäller namnens längd. Namnens medellängd 

är fyra bokstäver. I diagrammet nedan kan man se hur namnen skiljer sig till längden.  

 

 
Figur 1- Antal bokstäver i namnen 
 

Rasen är den med kortast namn utav alla raser i studien och även den ras som har störst 

spridning på hur många bokstäver som namnet består av (Se diagram ovan). Vid indelning av 

rasens namn kan man se att det är två kategorier som är mer representerande än de andra, 

personnamn och övriga namn. De består av 35,3 procent respektive 20 procent av de insamlade 

namnen. Trots detta ligger border collie lågt i andelen personnamn, och endast schäfer ligger i 

lägre i jämförelse. Rasen tenderar att få namn som antingen är på ett annat språk än svenska, 

som t.ex. Best och Smile, eller namn är hämtade från ordklasser såsom Fixa och Geni. Förutom 

namn på svenska, är det vanligaste att namnen är på engelska. Något av en tradition i 

vallhundsvärlden. Att namnen är på engelska kan ge dem lite mer attityd. Klassiska hundnamn 

eller mytologiska namn existerar inte inom materialet.  Som tidigare nämnt får border collie 

kortare namn än genomsnittet, vilket går hand i hand med att rasen används till vallning och 

därav behöver ha ett kort namn som går enkelt för matte eller husse att ropa och är smidigt att 

uppfatta för hunden. De korta och explosiva namnen speglar också rasens egenskaper och 

27
32%

49
58%

8
9%

1
1%

Antal bokstäver i namnen

2-3 bokstäver 4-5 bokstäver 6-7 bokstäver 10 bokstäver
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mentalitet. Det finns även namn som är av humoristisk karaktär som namnen Is, Vem, Och samt 

VaVa. Ägarens förklaring till namnen nedan: 
Is blev förkortning av Ellis plus att is betyder är. Vem blir en fråga. Vad heter hunden? Vem? Och 
heter så eftersom det blir Is Och Vem. Sista heter Vasadu men kallas för VaVa (Svarande nr 5). 

 

5.3 Tax 

 

Taxens namnförråd är det minsta när det gäller variationen av namnens längd. De 85 stycken 

namn som finns i det insamlade materialet är mellan tre och sju bokstäver långa. Huvuddelen 

av materialet består av fem stycken bokstäver. I diagrammet nedan kan man se hur namnen 

skiljer sig till antalet bokstäver.  

 

 
Figur 2- Antal bokstäver i namnen 

 

Taxens namn har en medellängd på fem bokstäver. Det är taxen som har det högsta antalet 

personnamn av alla raser i studien, då 60 procent av namnen är personnamn.  De är framför allt 

av äldre typ, som t.ex. Elsa, Tage, Aurora och Knut, men några få är av modernare slag 

exempelvis Smilla och Nilla. Den äldre typen av personnamn kan uppfattas som mjukare än de 

som är mer moderna. Rasen får övervägande svenska namn, endast ca två procent är namn på 

annat språk än svenska, vilket är den lägsta än siffran bland raserna. Endast ett namn, Cola, går 

3-4 bokstäver
29%

5-6 bokstäver
64%

7 bokstäver
7%

Antal bokstäver i namnen

3-4 bokstäver 5-6 bokstäver 7 bokstäver
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att koppla till mat och dryck. Några av namnen återkommer flera gånger i det insamlade 

materialet, detta är namn som t.ex. Elsa, Scooter, Maja även med alternativa stavningen Maia 

samt namnet Myra som också finns med i bestämd form, Myran. Kända personer, fiktiva 

karaktärer och klassiska hundnamn utgör en stadig grupp utav taxarnas namn. Här hittar vi t.ex. 

Scooter, Aslan, Dag-Otto, Klinga och Spela. Även namn från ordklasser är vanliga hos rasen. 

Exempel med ordklass inom parantes, Fina (adj.), Goding (sub.) och Myra (sub.).   

 

5.4 Labrador retriever 
 
De insamlade namnen hos labrador retriever är mellan tre och åtta bokstäver långa. 

Medellängden av namnen består av 4,8 bokstäver. I diagrammet nedan visas fördelningen på 

namnens olika längd.  

 

 
 Figur 3- Antal bokstäver i namnen 

 
Labradorens namn består till största del av personnamn. Men det är dock inte lika frekvent som 

hos taxen. Hos labradoren utgörs personnamnen av ca 54 procent. De är av både äldre typ, som 

t.ex. Gösta, Tora, Ulla och Bosse, men också av modernare slag såsom Nicco, Penny och Lexi. 

Andra vanliga kategorier är namn hämtade från ordklasser samt övriga namn. De innehåller 

båda 10,6 procent av alla namn. Inom dessa kategorier hittar vi namn som t.ex. Bonus (sub), 

35
41%

46
54%

4
5%

Antal bokstäver i namnen

3-4 bokstäver 5-6 bokstäver 7-8 bokstäver
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Sansa (verb), Teka (verb), Knaster (adj.)1 samt Noddy och Terra. Namnen Bosse, Elsa, Ebba, 

Bellman, Tora och Figo återkommer ett flertal gånger i materialet. Labradoren är den ras som 

har flest återkommande namn bland raserna. Namn som kommer från kända personer är en 

relativt stor grupp, med åtta procent utav materialet, och här hittar vi namn som Bellman, 

Zlatan, Grimm och Figo. Endast en liten del på ca fyra procent består av namn på annat språk 

än svenska, vilket är motsägelse till vad labradorägarna själva tycker är viktigt, då många 

uppgett att de vill att deras labrador skall ha ett engelskt namn. Kategorierna med namn från 

fiktiva karaktärer samt namn av humoristisk karaktär finns inte i materialet. 

 

5.5 Schäfer 

 

Schäfernamnens längd varierar från två till sju bokstäver. Rasens medellängd när det kommer 

namn är att det består 4,8 bokstäver. I diagrammet nedanför går det att avläsa hur längden på 

namnen är fördelade.  

 

Figur 4- Antal bokstäver i namnen 

 

 

                                                
1	Nominalisering, dvs. att ett adjektiv blir omgjort till ett substantiv.	

6
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Schäfer är den ras i studien som har minst andel personnamn. Endast 27 procent utgör rasens 

personnamn, vilket är samma procentandel som utgör de övriga namnen. Personnamnen är 

framförallt av äldre slag, som t.ex. Egon, Hektor, Lina och Elsa, men några få är istället av mer 

modern karaktär, exempelvis Smilla, Nike och Lexi. Namn från fiktiva karaktärer utgör sju 

procent av materialet. Inom kategorin hittar vi namn som t.ex.  Merlin, Nemo och Nala. En 

grupp som utgör en större del är den med produktnamn, såsom Nike, Calibra, Xeon och 

Playboy. Den tredje största kategorin är namn som är hämtade från ordklasser, exempel med 

tillhörande ordklass i parantes, Karma (sub.), Hippie (sub.), Triumf (sub.) samt Över (adv.) 

Kategorin utgör sexton procent av materialet.  Namn av humoristisk karaktär hittas inte bland 

namnen, och grupperna med klassiska hundnamn samt namn från mat och dryck består av 

endast en procent vardera.  

 

5.6 Chihuahua 

 

Chihuahuans namn sträcker sig mellan tre till nio bokstäver, men medellängden består av 4,9 

stycken bokstäver. Diagrammet nedan visar hur namnen skiljer sig beroende på längd.  

 

 
Figur 5- Antal bokstäver i namnen 
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En stor del av chihuahuans namn består av personnamn, närmare 55 procent. De är i första hand 

av äldre typ som t.ex. Lilly, Hjördis, Oliver och Otto, men det finns några stycken som är av 

modernare sort, t.ex. Penny, Mille och Nellie. Även här finner vi att personnamnen består av 

stor del av äldre typ, vilket kan göra att de uppfattas som en mildare typ av namn.  Kategorin 

med övriga namn uppgörs av 14 procent. Namn på annat språk än svenska är den tredje största 

gruppen och där finns namn som t.ex. Akte, Gossip, Beso samt Killer. Det går inte att hitta några 

namn med humoristisk karaktär eller några klassiska hundnamn. Gruppen med fiktiva 

karaktärer utgörs av sex procent, och innehåller namn såsom Nemo, Bambi, Skorpan och Musse. 

Namn bildade från ordklasser är en relativt liten grupp i jämförelse med de andra raserna. 

Närmare bestämt sju procent. Exempel med ordklass inom parantes, Diva (sub), Baby (sub), 

Tjabo (sub), Chilla (verb) och Lillebror (sub). Däremot är det ovanligt med produktnamn, där 

finner man endast tre stycken, vilket innebär fyra procent. Dessa utgörs av namnen Alizz, Gucci 

och Mokka.  

 

6. Diskussion 

 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera de resultat som har framställts i avsnittet ”resultat och 

analys”. Avsnittet kommer att inledas med en diskussion om namnen i relation till rasens 

historik, sedan fortsätter det med diskussion om rasernas resultat och jämförelse.  

 

6.1 Namn i relation till historik 

 

Det var en minoritet som tyckte att det var viktigt att hundens ursprungliga användningsområde 

gick att koppla samman med dess namn. De som tyckte att detta var viktigt var i första hand 

ägare till border collie, och de uppgav att det var tradition inom vallhundsvärlden. Schäfer är 

även den i grund och botten en vallhund, men endast en schäferägare tyckte att detta var viktigt. 

Anledningen till detta är troligtvis att schäfer numer ses som en brukshund som tjänstgjorde i 

andra världskriget och inte längre anses som en vallhund. Labradorägarna tyckte till viss del att 

det var viktigt att koppla samman hundens namn med dess historik. Här uppkom det att de gärna 

ville ha engelska namn till sina hundar, därav är det förvånansvärt lite engelska namn hos 

labradoren. De som är ägare till en tax tyckte att rasen gärna skulle ha ett svenskt och ordentligt 

namn, gärna personnamn av äldre karaktär. Detta ger sig uttryck i rasens namn, då hela 60 
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procent är personnamn, och de allra flesta av äldre typ. Jag anser att rasens historik spelar en 

större roll än vad de flesta hundägare tror. Då många som svarade nej på den direkta frågan 

ändå har gett sin hund ett namn som knyter an till traditionerna kring rasen, är detta något som 

troligtvis sker undermedvetet. Men för hundägarna själva står det klart och tydligt att de inte 

tycker att det är viktigt att hundens namn går att koppla samman till dess ursprungliga 

användningsområde.  

 

6.2 Ras och namn 

 

Genom att titta på de insamlade namnen ser man att det finns både likheter och skillnader mellan 

raserna. Om man börjar med att titta på andelen av personnamn som de olika raserna får, ser 

man redan här tydliga skillnader. Schäfer, som ska var den tuffa av raserna, får den minsta 

andelen personnamn, endast 22 procent, medan tax toppar personnamnen med sina 60 procent.  

Att schäfer får en sådan liten andel personnamn kan bero på att man genom att namnge sin hund 

med ett personnamn förmänskligar djuret och på så vis döljer eller mjuknar upp en del av djurets 

tuffa sida. Vilket i sig är en motsägelse till varför man valt att köpa just schäfer från första 

början då rasen är en tuff men lojal hund, vilket också gör att den passar bra som tjänstehund 

hos polis eller liknande. Att taxen är den ras som får flest personnamn är föga förvånande då 

den funnits länge i Sverige och därav får fler namn på svenska, vilket i sig leder till 

personnamnskategorin eller ordklasser. Flera av taxägarna har också uppgett att de tycker att 

rasen skall ha svenska personnamn som framförallt är av äldre typ. Även chihuahuan får en hög 

andel personnamn, närmare 55 procent. Med detta konstaterat kan man därför utgå ifrån att 

storleken spelar in på hur många personnamn hundarna får, då de minsta raserna i studien också 

är dem som fått störst andel personnamn. Även fast flera av raserna får namn som påminner om 

varandra finns det stora skillnader i vilka typer av namn de får. Border collie får många namn 

på annat språk än svenska och då framförallt på engelska. Detta stämmer bra överens med vad 

ägarna själva sa om hur deras hunds namn skulle se ut. Det var tradition inom vallhundsvärlden 

att ge hunden ett engelskt namn som skall vara enkelt att ropa, vilket är kriterier som många 

utav border colliens namn uppfyller. Även flera av deras personnamn kommer från engelskan, 

vilket gör att man kan se en röd tråd genom namngivningen hos rasen. Border collie var den 

enda utav raserna att ha namn bestående av endast två bokstäver, vilket också passar in med 

ägarnas filosofi. Förvånansvärt nog har labradoren inte en lika stor andel utländska namn som 

border collien. Labradorägarna uppgav även de, att de tyckte att rasen i första hand skulle bära 
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namn på engelska. Därav är den låga siffran 4,7 procent en förvåning. Labradoren har istället 

namngivits efter kända personer eller med namn hämtade från ordklasser, vilket också är den 

största kategorin för schäfer, efter personnamn samt övriga namn. Labradorens namn är 

mestadels substantiv eller verb i jämförelse med schäfern vars namn kommer från substantiv, 

adjektiv, som Bonus, Disco och Salsa medan schäfern får namn som t.ex. Omen, Karma och 

Triumf. Här ser vi en tydlig skillnad mellan raserna, att den ras som skall vara den tuffa av de 

två, också är den ras som får de tuffaste namnen. Border collie är en av de raser som får högst 

andel namn hämtade från ordklasser. De består till stor del av verb, exempelvis Prisa, Geni och 

Fixa. Tax och chihuahua skiljer sig endast på några få punkter vilket är något av en 

överraskning då det är två olika typer av hundar. Taxen är en utpräglad jakthund och chihuahuan 

används endast till sällskap. Border collie, labrador och schäfer har vissa likheter med varandra 

men skiljer sig på det stora hela. Det finns ingenting som gör dem så pass lika varandra att det 

inte går att skilja namnen åt. För att återkoppla till min hypotes kan man se att den stämde om 

taxen samt border collien. Även hypotesen om schäfern stämde till viss del med tanke på 

tyngden som t.ex. namnen som är hämtade från ordklasser har. Att labradoren skulle få liknande 

namn som border collien stämde inte, då de skiljer sig i många aspekter.  Sammanfattningsvis 

kan jag besvara min första frågeställning, nämligen om namnen skiljer sig mellan raserna, med 

ett ja. Egenskaper såsom storlek och lynne har en betydande roll, tillsammans med hundens 

användningsområde.  

 

7. Sammanfattning 
 
Skiljer det sig i namngivningen mellan olika hundraser? Den frågan har varit min primära 

frågeställning i denna uppsats, där namnen hos border collie, tax, labrador retriever, schäfer 

samt chihuahua har undersökts. Genom att dela enkäter i speciella intressegrupper på Facebook, 

har jag samlat in 85 stycken namn från dessa raser vardera, som sedan analyserats och jämförts. 

Aspekterna kring namngivningen undersöks samt om hundens karaktär, egenskaper och lynne 

spelar an på dess namn. En sekundär frågeställning om hundarnas ursprungliga 

användningsområde går att koppla samman med deras namn har också studerats i arbetet. 

Namnen delades in i elva olika kategorier och jämfördes mellan raserna. Tydliga skillnader i 

vilka namn som raserna fick uppkom, vilket ledde till slutsatsen att hundens ras och egenskaper 

spelar in vid namngivningen. Angående den sekundära frågeställningen ansåg den största 

andelen av hundägarna att det inte är viktigt att rasens ursprungliga användningsområde går att 
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sammankoppla med dess namn, men på grund av de namntyper som uppkommit anser jag att 

detta är något som kan ske undermedvetet vid namngivningen. 
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Bifogade enkätfrågor 

 
1. Vilken ras är du hundägare till? 

• Tax 

• Labrador retriever 

• Schäfer 

• Chihuahua 

• Border collie 

 

2. Vilket namn använder du på din hund i vardagen, t.ex. när du ropar på din hund? 

 

3. Vad använder du din hund till? 

• Sällskap 

• Jakt 

• Vakthund 

• Tjänstehund 

• Annat (Om svaret är annat vänligen specificera.) 

 

4. Vilket kön har din hund? 

• Hane 

• Tik 

 

5. Finns det några egenskaper som du vill att din hunds namn skall uppfylla? 

• Ja (Om svaret är ja, vänligen specificera) 

• Nej 

 

6. Är det viktigt att din hunds namn knyter an till rasens ursprungliga 

användningsområde? 

• Ja (Om svaret är ja, vänligen specificera) 

• Nej 

 

7. Berätta hur du tänkte när du namngav din hund. 
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