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Abstrakt 
 

Syftet med denna kandidatuppsats är att kartlägga de attityder som finns till dubbelnamn i 

Sverige 2017. Uppsatsen vill klargöra varför namnet dubbelnamn har ökat under de senaste 

åren hos nyfödda barn. Statistiska centralbyrån klargör i en artikel publicerad 2014 att 

frekvensen av dubbelnamn har ökat det senaste decenniet. Det är främst nya moderna 

varianter av dubbelnamn som Nova-Li som tagits in i namnskicket.  Hur förhåller sig personer 

till dessa nya dubbelnamn jämfört med mer klassiska dubbelnamn som Anna-Karin? 

För att besvara ovanstående frågor har en enkätundersökning med olika frågor kring 

dubbelnamn skickats ut på det sociala mediet Facebook, samt delats ut till vänner och 

bekanta. Det var 32 respondenter som deltog i enkätundersökningen.  

Resultaten från enkätundersökningen visar att den generella attityden till dubbelnamn 2017 

är negativ. Men att attityden och inställningen till dubbelnamn i hög grad kan kopplas 

samman med åldern hos respondenten. Yngre respondenter är mer negativa medan äldre är 

mer positiva. Negativa och unga respondenter är också mer positivt inställda till namnet 

Nova-Li än vad äldre respondenter är. Detta kan ha att göra med att namnval och 

moderiktighet ofta är starkt sammankopplat enligt Kiviniemi (2003). Det kan tyckas 

paradoxalt att de yngre respondenterna som generellt sett är emot dubbelnamn även kan vara 

de som slutligen återinför dem i namnskicket.  
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1. Inledning 
 

I en artikel publicerad av Statistiska centralbyrån (SCB, 2014) konstateras det att dubbelnamn 

till nyfödda barn har ökat under det senaste decenniet. Det har under perioden 2003 till 2013 

skett en dubblering av dubbelnamn till nyfödda i Sverige. Under 2013 konstaterar SCB i sin 

artikel att 679 flickor fick dubbelnamn och att 631 pojkar fick dubbelnamn. I jämförelse med 

dessa siffror skall ställas de från 2004 där 374 flickor respektive 310 pojkar fick dubbelnamn. 

Under 2013 var de vanligaste dubbelnamnen bland flickor Tuva-Li med 32 personer 

namngivna och Nova-Li med 18 personer namngivna. Bland pojkarna var Mohammed Ali 

vanligast med nio namngivna, därefter kom Carl-Axel och Karl-Johan med sju namngivna 

vardera. På fjärde plats bland pojkarna kommer det betydligt mer originella John-John, som 

fem pojkar fick som namn. SCB konstaterar att de dubbelnamn som numera återfinns i 

namnskicket till stor del består av nya namn kombinationer i jämförelse med de dubbelnamn 

som var vanliga under det som vanligen klassificeras som dubbelnamnens storhetstid på 

1930-, 1940- och 1950-talen. Om detta skulle stämma borde en förändrad syn på dubbelnamn 

i största allmänhet ha skett hos befolkningen. Hur ser denna nya förändrade syn på bruket av 

dubbelnamn ut och vilka faktorer kan ligga bakom? Tidigare bedriven namnforskning har i 

hög grad fokuserat på enkelnamn. Dubbelnamnen har däremot ofta inte studerats på liknande 

sätt. Här finns det en lucka i den tidigare bedrivna namnforskningen som denna uppsats 

tenderar att försöka hjälpa till att fylla.  

 

1.1 Syfte  

 

Uppsatsen syftar till att kartlägga vilka attityder och åsikter som finns kring dubbelnamn i 

Sverige 2017. Detta för att försöka förklara varför det på senare år skett en ökning av 

dubbelnamn hos nyfödda barn i Sverige. Underordnade frågeställningar till huvudsyftet skulle 

kunna vara: Hur kommer det sig att det nya dubbelnamnet Nova-Li är på kraftig frammarsch? 

Vad anser folk om det klassiska dubbelnamnet Anna-Karin? Varierar attityd till dubbelnamn 

utifrån den tillfrågades ålder?  
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 
Namnforskningen är en del av den språkvetenskapliga forskningsdisciplinen. Eftersom namn 

är en del av det språk vi människor brukar. Traditionellt har den bedrivna namnforskningen 

koncentrerat sig kring namns etymologi. Vilket innebär studiet av namnens härledning och 

yttersta innebörd. Den tidiga namnforskningen lade stort fokus kring namnens struktur och 

syftade även till att klargöra hur namnen utvecklades och förändrades över tid (Nyström 

2010:7). Forskningen kring namn kallas även för onomastisk forskning.  

Namnforskningen har traditionellt delats in i två huvudkategorier personmansforskning 

och ortnamnsforskning, av dessa två har ortnamnsforskningen varit den dominerande 

forskningsgrenen både ur ett internationellt och ur ett nordiskt perspektiv (Andersson 1996: 

16).  

På senare tid har den socioonomastiska forskningen fått ta allt större plats inom 

namnforskningen. Denna forskningsgren kan beskrivas som en blandning av sociolingvistisk 

forskning och onomastisk forskning. Ett huvudantagande för denna forskningsgren är att 

namn är socialt förankrade och att namnbruket i ett samfund är kopplat till sociala och 

materiella faktorer. Denna nya inriktning tar fasta på namnbruket i sociala sammanhang till 

skillnad från tidigare onomastisk forskning som fokuserat mer kring namnvariation 

(Akselberg 2010, 17–18). 

Inom den socioonomastiska forskningen har identitetsbegreppet fått ta stor plats och en rad 

artiklar och avhandlingar har på senare år knutit an till detta begrepp och de teorier som 

omger det. Det namn en individ bär är viktigt för den sociala kategoriseringen. Hagström 

(2006) lyfter fram det faktum att alla människor klassificeras utifrån faktorer som exempelvis 

kön, ålder sexuell läggning, hudfärg, religiös eller politisk tillhörighet. Men även det namn en 

person bär spelar stor roll för hur denne blir bemött och hur denne uppfattas av sin 

omgivning. Utifrån en individs namn skapas en bild av vem namnbäraren är. Då denna bild 

skapats dras slutsatser om vilken typ av människa namnbäraren ifråga är. Dessa slutsatser dras 

oavsett om de är sanna eller inte. Hagström (2006) poängterar att alla människor gör en 

bedömning och personlig värdering när de hör ett namn (Hagström 2006:13). 

Hagström (2006) tar upp att identitet kan innebära olika saker och att begreppet kan 

användas för att beskriva olika typer av identiteter. Två av de olika typer av identiteter som 

lyfts fram är självidentitet och upplevd identitet. Självidentitet är den identitet en person själv 

upplever och beskriver som sin egen. Upplevd identitet är den identitet som samhället och 

övriga individer ger och tilldelar en person (Hagström 2006:18).    
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Namn är inte neutrala. De är en viktig faktor i den sociala och kulturella kategoriseringen. 

(Hagström 2006:13) 

 

Inom den socioonomastiska forskningen ligger tonvikten som sagt kring identitet och social 

påverkan vid val av personnamn.  

Brylla (2004) tar upp att förändringar i förnamnsvalet har skett i relativt lugn takt ända 

fram till början av 1900-talet. Det tidiga namnskicket före 1900-talet var ofta starkt 

traditionsbundet och typiska namngivningsprinciper som exempelvis uppkallelse var vanligt 

förekommande. Men på 1900-talet och framåt sker en allt mer omvälvande förändring av det 

svenska namnskicket och namnen får en allt starkare prägel av den tid som råder för stunden. 

Namnen blir allt oftare en spegel av det samhälle som omger dem istället för som tidigare då 

de oftast var en blick bakåt i tiden (Brylla 2004:12–13).  

Brylla (2004) tar även upp att namntrender och namnmode ofta sprids likt epidemier, och 

att dessa mode och trender ofta har en omedveten påverkan på människors namnval (Brylla 

2004:14). 

Kiviniemi (2003) tar upp att moderiktigheten och den sociala smaken är en allt mer 

väsentlig faktor vid förnamnsval än vad namngivare i allmänhet tror. Detta beror på det dolda 

inflytande som mode och trender har på oss människor. Många namngivare tror att de inte 

valt ett modenamn. Men de har dock endast övergivit en föråldrad modetrend och anslutit sig 

till en nyare trend (Kiviniemi 2003:44). 

Vad gäller att kartlägga speciella typer av tendenser inom namnskicket som exempelvis 

dubbelnamn är det användbart att studera dagstidningarnas familjesidor. Luik (2009) har 

studerat dagstidningarnas födelseannonser och dödsannonser för att kartlägga hur namnbruket 

har sett ut under 1900-talet. Luik (2009) påpekar att det var vanligt att nyfödda namngavs 

med dubbelnamn på 1930-talet men att det under de senaste decennierna blivit allt mer 

ovanligt med dubbelnamn på nyfödda (Luik 2009:139). 

Luik (2009) lyfter fram att namn ofta går i cykler där det ungefär brukar ta mellan 80–100 

år för att ett gammalt namn skall bli modernt igen, detta fenomen kallar Luik (2009) för tre 

generationseffekten (Luik 2009:13) 
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3. Metod & material 

 

För att kartlägga människors attityder till dubbelnamn har en enkätundersökning använts, 

denna har publicerats på det sociala mediet Facebook, där den har delats vidare ett antal 

gånger för att nå maximal spridningseffekt. Enkätundersökningen har även delats ut 

personligen av mig till människor i min närhet (främst familj, vänner och grannar).  

Enkätundersökning som metodform för insamlandet av material till denna uppsats valdes för 

att jag ville kunna styra och fokusera kring vissa specifika frågor. Dessa var framförallt hur 

attityderna till dubbelnamnen Nova-Li och Anna-Karin såg ut. Specifika attitydfrågor som 

dessa hade varit omöjliga att komma åt genom att exempelvis analysera diverse diskussions- 

och chatforum på internet. Anledningen till att enkätundersökningen skickades ut i 

Wordformat och inte som exempelvis webbenkät beror på personliga preferenser då jag har 

mer erfarenhet av att arbeta med Word. Men även för att jag även ville kunna dela ut enkäten 

personligen i pappersform.  

Den utskickade enkäten har utformats med hänsyn till Göran Ejlertssons bok Enkäten i 

praktiken (2005) som är en handbok i enkätmetodik. De framlagda principerna av Ejlertsson 

(2005) kring hur enkätens följebrev och frågekonstruktion bör utformas har beaktats noggrant. 

Frågorna är 14 till antalet och varierar alltifrån mer direkta enkla frågor med två 

svarsalternativ till betydligt mer öppna och mångfacetterade frågor. Anledningen till detta är 

att få en så komplett svarsbild som möjligt. De mer konkreta och enklare frågorna med 

svarsalternativ används för att kartlägga generella tendenser som de tillfråga respondenterna 

uppvisar, medan de mer öppna och mångfacetterade frågorna används för att ge en fördjupad 

inblick till den svarsbild som framkommer.  

Varje utskickad enkät har en inledande informationsdel där den tilltänkta respondenten 

informeras om att enkätens syfte är att undersöka attityder till dubbelnamn för att få ett 

resultatunderlag för skrivandet av en c-uppsats i svenska språket. 

Ytterligare information ges kring de forskningsetiska principer som uppsatsen lutar sig 

emot. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, som används för att säkerställa respondenternas individskydd 

(Forskningsetiska principer 2002). Vidare klargörs det att deltagandet i enkätundersökningen 

är frivilligt och görs i samförstånd mellan deltagarna och mig som undersökare. Den 

information som insamlas skall hanteras på ett sätt som säkerställer största konfidentialitet för 

de deltagande, och därmed kommer inga personuppgifter samlas in eller publiceras. Det 
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klargörs att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för det angivna 

forskningsändamålet. Det finns även med en förklarade del i inledningen som definierar vad 

som åsyftas med dubbelnamn i enkätundersökningen. Det klargörs att dubbelnamn är en 

namnkombination som är sammansatt med antingen ett bindestreck eller ett mellanslag 

(exempelvis Anna-Karin eller Anna Karin) och att det endast är dubbla förnamn som denna 

enkätundersökning avser att undersöka. Detta skall inte förväxlas med en persons så kallade 

andranamn, utan det är endast dubbla tilltalsnamn som undersökningen avser undersöka. 

Varje respondent i enkätundersökningen måste ange sitt kön och sin ålder, därefter följer de 

14 enkätfrågorna se bilaga 1.  

I enkätundersökningen deltog 32 respondenter av dessa var 10 män och 22 kvinnor. Den 

procentuella fördelningen mellan manliga och kvinnliga respondenter är följaktligen 31 

procent manliga respondenter och 69 procent kvinnliga respondenter. Den genomsnittliga 

åldern för alla deltagande respondenterna var 40 år.  Den genomsnittliga åldern för de 

deltagande kvinnliga respondenterna var 41 år, medan den genomsnittliga åldern för de 

manliga respondenterna var 38 år. Av de 32 respondenter som deltog i enkätundersökningen 

hade endast fyra ett dubbelnamn, tre män och en kvinna. Procentuellt sätt innebär detta att 

endast 13 procent av de deltagande själva hade ett dubbelnamn. Sett enbart till de manliga 

respondenterna blir frekvensen av dubbelnamn hela 40 procent, medan siffran för de 

kvinnliga respondenterna endast blir 5 procent.    

Forskningsfokuset i enkätundersökningen ligger på hur olika åldersgrupper uppfattar 

dubbelnamn. Detta fokus har valts för att jag anser att det kan vara avgörande för hur 

attitydbilden mot dubbelnamn ter sig. 

 
3.1 Metodkritik 

 
Den bedrivna enkätundersökningen har genererat användbara och intressanta data för analys. 

Detta trots att svarsfrekvensen på enkätundersökningen inte varit riktigt så hög som hade 

önskats. Detta beror nog till stor del på de alltför öppna och mångfacetterade frågorna som till 

stor del förutsätter att den tillfråga respondenten behöver lägga ner mer tid än ifall enkäten 

endast hade innehållet ja och nej frågor. Men även det sätt som enkäten distribuerades på kan 

ha haft negativa effekter på svarsfrekvensen. Enkäten skickades som ett Worddokument där 

den tillfråga respondenten sedan skulle gå in och besvara frågorna i dokumentet för att sedan 

maila det till den angivna e-postadressen för svar. I efterhand verkar detta sätt för insamlandet 

av enkätsvaren ha varit alltför omständligt. Då även enkäten publicerades på det sociala 
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mediet Facebook, hade det varit mer användbart med en enkät som vore helt utformad för den 

mobila plattformen, då de flesta användare av mediet använder sig av just den mobila 

versionen. 

Det interna bortfallet av deltagande respondenter har varit på en relativt låg nivå. Sett till 

hela enkätundersökningens omfattning var det endast vid ett fåtal tillfällen som en eller flera 

respondenter inte ville besvara den ställda frågan. Dessa interna bortfall redovisas i 

resultatdelen, där det klargörs hur många som faktiskt besvarade den ställda frågan.  

Vad gäller frågan om materialets validitet får denna anses vara god. De deltagande 

respondenterna har uppfattat frågornas avsikt och innebörd. Vad gäller materialets reliabilitet 

får även denna anses god då de utförda beräkningarna av procentuella siffror och antal 

respondenter har utförts på ett vetenskapligt och kliniskt sätt. Enkätresultatens 

generaliserbarhet blir i vissa fall lidande av att det finns mer kvinnliga deltagande 

respondenter än manliga. Detta gör det svårt att dra några allt för säkra analyser kring 

resultaten kopplade till deltagarnas kön.  Det blir även svårt att dra några allt för omfattande 

slutsatser kring hur olika åldersgrupper uppfattar dubbelnamn eftersom endast 32 

respondenter deltog i undersökningen. Dock är åldersspridningen relativt god bland 

undersökningens deltagande respondenter vilket gör att det svarsunderlag som inkommit ändå 

kan ligga till god grund som en pilotstudie för fortsatt forskning kring attityderna om 

dubbelnamn. 
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4. Resultat 
 

4.1 Inställning till dubbelnamn 
 

Diagram 1 nedan visar att då respondenterna får frågan om de är negativt respektive positivt 

inställda till dubbelnamn svarar 41 procent (13 personer) att de är negativt inställda, 34 

procent (11 personer) svarar att de är positivt inställda, och 25 procent (8 personer) uppger att 

de varken är negativt eller positivt inställda till dubbelnamn. Värt att notera är att tre av de 

fyra respondenter som själva hade ett dubbelnamn var positivt inställda, medan den fjärde 

respondenten med dubbelnamn var negativt inställd till dubbelnamn. 

 

 

Diagram 1. Inställning till dubbelnamn - Svarande 
respondenter 32 

Negativa 13 Positiva 11 Varken eller 8
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4.1.1 Negativt inställda till dubbelnamn  

 

Diagram 2 nedan visar att då respondenterna som var negativt inställda till dubbelnamn 

tillfrågas om orsaken till sin inställning uppger de flesta likartade svar. 46 procent (6 

personer) av de tillfrågade som var negativa till dubbelnamn ansåg att det var för krångligt 

och opraktiskt med dubbelnamn. En respondent uppgav att det var krångligt för att det var 

betydligt svårare att komma ihåg ett dubbelnamn än ett enkelnamn. Ytterligare en respondent 

var inne på samma spår som föregående respondent med att det var alltför svårt att komma 

ihåg dubbelnamnen inte minst för små barn. Här ansåg respondenten att det vore betydligt 

lättare för barn att komma ihåg kortare enkelnamn. En annan respondent uppgav att det var 

omständligt med dubbelnamn och att det tar för lång tid att uttala namnen. 23 procent (3 

personer) av dem som var negativt inställda till dubbelnamn uppgav att de kändes allt för 

omoderna och gammeldags. Ytterligare 23 procent (3 personer) av dem som var negativt 

inställda menade att detta berodde på att de ansåg att dubbelnamn var fult och inte estetiskt 

tilltalande. 8 procent (1 person) av dem som var negativt inställda till dubbelnamn uppgav att 

de ansåg att dubbelnamn var onödigt och att det gott och väl räckte med ett enkelnamn.  
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6 krångligt 3 omodernt 3 fult 1 onödigt

Diagram 2. Negativt inställda respondenter

13 negativt inställda
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4.1.2 Positivt inställda till dubbelnamn 

 

Av de 11 respondenter som uppgav att de var positivt inställda till dubbelnamn var det 10 

stycken som svarade på följdfrågan om varför de var positivt inställda.  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

3 släkt/vänner 3 fint/vackert 3 kreativt/valfrihet 1 unikt

Diagram 3. Positivt inställda

  

 

 

En av dessa respondenter uppgav att det var positivt för att denne tänkte på flera av sina 

vänner som bar dubbelnamn. En annan respondent uppgav att likt med alla namn vare sig 

dubbelnamn eller inte så finns det vissa namn man gillar eller ogillar, även denna respondent 

uppger att denne känner många vänner med dubbelnamn och att detta är en av de positiva 

aspekterna som respondenten förknippar med dubbelnamn. En tredje respondent uppger att 

det är fint och lite annorlunda med dubbelnamn och att det även ges utrymme för att vara lite 

kreativ vid namngivande då man kan sätta ihop olika namn. En fjärde respondent lyfter fram 

valfriheten som en viktig faktor till varför denne är positivt inställd till dubbelnamn. En annan 

respondent påpekar att det finns en mängd vackra möjligheter för diverse 

namnkombinationer. En av de tillfrågade respondenterna lyfter fram att det kan vara av 

hänsyn till släkt som man i viss mån väljer dubbelnamn, för att hedra en äldre släkting med 

hjälp av uppkallelse, exempelvis att namnge efter mormor eller farmor. En respondent uppger 

att det är lite ovanligt med dubbelnamn idag och att det därför känns unikt och positivt. En av 

de tillfrågade respondenterna uppger helt enkelt att det är fint med dubbelnamn. Diagram 3 
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ovan visar att av de 10 respondenter som uppgav varför de var positivt inställda till 

dubbelnamn var det 30 procent (3 personer) som uppgav kopplingen till släkt, vänner eller 

bekanta som en bidragande orsak till deras positiva inställning. Tre av de tillfrågade 

respondenterna det vill säga 30 procent uppgav att deras positiva inställning hade att göra med 

att de kände att dubbelnamn gav dem en möjlighet att vara både kreativa och fria i sitt val av 

diverse namnkombinationer. Ytterligare 30 procent (3 personer) uppgav att deras positiva 

inställning berodde på att de helt enkelt ansåg att dubbelnamn lät fint. En av de tillfrågade det 

vill säga 10 procent uppgav att dubbelnamn på grund av sin ovanlighet kunde uppfattas som 

unikt och positivt. Många av de tillfrågade respondenterna uppgav i viss utsträckning svar 

som skulle kunna passa in på en rad av de ovannämnda kategorierna, dock har de valts att 

placeras i den kategori som de bedömts ligga närmast, eller där den största emfasen i deras 

svar passar in.  

 

4.2 Associationer till dubbelnamn 

 
Av de 32 tillfrågade respondenterna var det 23 respondenter som uppgav att dubbelnamn 

väckte associationer hos dem. Följaktligen var det nio respondenter som antingen inte svarade 

på frågan om vilka associationer tanken på dubbelnamn väckte hos dem eller uppgav att de 

inte fick några associationer till begreppet. Av de nio som inte hade några associationer till 

begreppet dubbelnamn var det en respondent som hade uppgett att denne var positivt inställd 

till dubbelnamn, fem respondenter som uppgett att de var negativt inställda till dubbelnamn, 

och tre respondenter som uppgett att de varken var negativt eller positivt inställda till 

dubbelnamn.  

Av de 23 respondenter som svarade på frågan om vilka associationer tanken på 

dubbelnamn väckte hos dem var det 11 respondenter som var positivt inställda till 

dubbelnamn. En av dessa associerade dubbelnamn till något som var modernt och 

förekommande i högre medelklassen. Respondenten associerade även begreppet till äldre 

personer. En annan respondent fick associationer till arbetskamrater från förr, och ansåg att 

det fanns en mängd roliga namnkombinationer som exempelvis Anna-Berta och Stina-Britta.  

En annan respondent som var positivt inställd till dubbelnamn associerade begreppet till 

60-talet, men även till adeln och till dagens föräldrar som vill spexa till sina barn med namn 

som exempelvis Nova-Li. En annan respondent får associationer till kungligheter, men även 

associationer till gubbar och tanter. Traditionalism är ett begrepp som en av de tillfrågade 

respondenterna lyfter fram.  En av de 11 positivt inställda respondenterna associerar till sina 
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båda föräldrar som båda har dubbelnamn, samt till sina lärare i småskolan som också hade 

dubbelnamn. En tillfrågad respondent tar upp att det var något som tidigare var modernt men 

som allt mer börjar komma tillbaka. En annan respondent associerar till personer denne 

känner med dubbelnamn, men även till en del fiktiva karaktärer, respondenten förklarar att 

denne anser att det finns något poetiskt med dubbelnamn.  

Av de 23 respondenter som svarade på frågan om vilka associationer tanken på 

dubbelnamn väckte hos dem var det åtta respondenter som var negativt inställda till 

dubbelnamn. En av dessa respondenter associerar begreppet dubbelnamn till dansband, 

ålderdomshem och Norge. En annan respondent är inne på samma spår då även denne 

associerar dubbelnamn till Norge, men även till glesbygd, lågutbildning, impopularitet och 

äldre personer. Ytterligare respondenter associerar begreppet till äldre personer. Vissa 

respondenter associerar till sina gamla lärare. Andra associerar till äldre släktingar och 

bekanta. En respondent beskriver att tanken på dubbelnamn får denne att tänka på sin farfar 

och farbror och att denne associerar begreppet till något som är gammeldags och stelt. En 

annan respondent beskriver begreppet dubbelnamn som gammalt, töntigt och omodernt. En av 

de tillfrågade beskriver att denne tänker på gamla gubbar och på barn som är lite lillgamla när 

denne associerar till begreppet dubbelnamn.  

Av de 23 respondenter som svarade på frågan om vilka associationer tanken på 

dubbelnamn väckte hos dem var det fyra respondenter som varken var negativt eller positivt 

inställda till dubbelnamn. En av respondenterna uppgav att denne reflekterade kring att ett 

dubbelnamn ofta blir ersatt med ett smeknamn istället. En annan respondent associerade 

dubbelnamn med personer födda på 60-talet. Medan en annan associerade till personer födda 

på 40-talet, men även till farbröder och till sagonamn, och då främst kvinnliga. Den fjärde och 

sista av de respondenter som varken var positivt eller negativt inställda till dubbelnamn 

associerade begreppet dubbelnamn med orden nördig och omständligt.  

 

4.3 Nova-Li eller Anna-Karin? 

 
Alla de 32 tillfrågade respondenterna svarade på frågan om vilket namn de föredrog av Nova-

Li eller Anna-Karin. Resultaten visar att de 56 procent (18 personer) av respondenterna 

föredrog namnet Nova-Li medan 44 procent (14 personer) föredrog namnet Anna-Karin. Men 

de procentuella siffrorna ser annorlunda ut om man lägger in respondenternas generella 

inställning gentemot dubbelnamn, ifall de var positivt inställda, negativt inställda eller varken 

positivt eller negativt inställda. På grund av detta redovisas resultaten kring deras inställning 
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utifrån dessa tre olika grupper; de som var negativt inställda till dubbelnamn, de som var 

positivt inställda till dubbelnamn, och de som var varken positivt eller negativt inställda till 

dubbelnamn.   

Diagram 4 nedan visar att av de 13 respondenter som var negativt inställda till dubbelnamn 

var det hela 77 procent (10 personer) som föredrog namnet Nova-Li framför namnet Anna-

Karin. Detta innebär att det endast var 23 procent (3 personer) som föredrog namnet Anna-

Karin i gruppen med negativt inställda respondenter. 

 

 

 

I gruppen med negativt inställda respondenter som valde namnet Nova-Li svarade en 

respondent att valet av namnet Nova-Li berodde att denne tyckte att namnet var ett nytt och 

fint namn och att namnet Anna-Karin vanligtvis förknippas med äldre genreationer. De flesta 

av övriga respodenenter hade liknande svar som ovanstående respodent. De flesta påpekade 

att Nova-Li lät modernt och nytt medan Anna-Karin lät ålderdomligt. En av respodenterna 

tycke Anna-Karin var ett alldelse för vanligt namn och att namnet Nova-Li var bättre då detta 

var annorlunda. En annan respodent tog upp att namnet var modernt och att det flöt väldigt 

bra när man uttalade det, denne respodent ansåg även att namnet Anna-Karin lät väldigt 

tantigt. Ytterligare en respodent som tycket namnet Anna-Karin lät alldelse för 

gammalmodigt jämförde det med namnet Bengt som respodenten tyckte var väldigt omodernt, 

respodenten ansåg däremot att namnet Nova-Li ligger i tiden och passar mycket väl som ett 

modernt namn. En av respodenterna beskrev att valet av Nova-Li gjordes för att namnet lät 
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mycket coolare än namnet Anna-Karin, vilket respondenten tyckte lät som ett namn som 

någon i medelåldern har. En respodent valde Nova-Li för att det lät som ett namn medan 

Anna-Karin istället lät som två enskilda namn som var ihopsatta. En respodent ansåg att 

namnet Nova-Li var mer estetiskt tittlande och betydlgit mer ovanligt än namnet Anna-Karin 

som respodenten uppfattade som allt för vanligt. En respodent som valde nament Nova-Li 

påpekar att denne egentligen inte gillar namnet då det låter allt för prententiöst, dock ogillade 

respondenten namnet Anna-Karin mer som respodenten associerade till en sträng gammal 

lärare på 60-talet.  

I gruppen med negativt inställda respodenter som istället valde namnet Anna-Karin uppgav 

två av tre att valet av namnet Anna-Karin berodde på att det lät svenskt och att det passade in 

i den svenska kulturen medan de ansåg att namnet Nova-Li lät osvenskt och var opassande. 

Den tredje respodenten som hade valt namnet Anna-Karin ansåg att det mer kändes som ett 

namn och att det var det bättre av två dåligt alternativ. Respondenten ansåg att Nova-Li inte 

kändes som ett namn och att det lät alldelse för prententiöst och att detta på sikt skulle kunna 

göra så att namnbäraren exempelvis blev mobbad för sitt namn.  

I gruppen med positivt inställda respodenter som valde namnet Nova-Li lät deras 

motiveringar till namnvalet på liknande sätt som hos gruppen med negativt inställda 

respondenter. De tog upp att Nova-Li kändes modernt och yngre än namnet Anna-Karin som 

de mer förknippade med äldre genreationer. Även i denna grupp tog respodenterna upp att det 

var lät att uttala och att det låg bra i munnen. Anna-Karin beskrevs som långt och tungt. 

Respodenterna tog även upp att många heter Anna-Karin och att det känns alldelse för vanligt 

förekommande. En respondent ansåg att Nova-Li var en modern tappning på dubbelnamn som 

var estetiskt tilltallande.  

I gruppen med positivt inställda respondenter som valde namnet Anna-Karin lyfte en av 

respondenterna fram att namnet kändes bekant medan namnet Nova-Li kändes främmande 

och ovant. En annan respondent var inne på samma linje då denne ansåg att namnet Anna-

Karin var klassiskt. Medan respodenten ansåg att namnet Nova-Li kändes som dagens 

motsvarighet till de så kallade y-namnen. En av respodenterna tog upp att valet av namnet 

Anna-Karin berodde på att det kändes igen från respodentens egen genereation, respodenten 

ansåg att namnet Nova-Li inte kändes bekvämt och att det lät allt för påhittat. Andra 

respodenter ansåg att namnet Anna-Karin kändes gediget och traditionellt medan namnet 

Nova-Li var alldelse för modernt. En respodent tog upp att denne fullkomligt älskar namnet 

Anna så att det var därför valet blev Anna-Karin, respondenten ansåg även att Nova-Li 

möjigtvis kunde vara sött på små töser men att det knappast var något som var passande i 
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vuxenlivet. En respondent tog upp att både namnen Anna och Karin är två fina klassiska 

namn, varpå valet blev just Anna-Karin, respodenten ansåg att namnet Nova-Li var allt för 

modernt.  

I gruppen med respondenter som varken var positivt eller negativt inställda till dubbelnamn, 

valde fyra stycken namnet Nova-Li och fyra stycken namnet Anna-Karin. De som valde 

Nova-Li ansåg att namnet var mjukare och modernare och att namnet lät mer sagoaktigt. 

Medan de ansåg att Anna-Karin var tungt och omständligt som namn. Gemensamt för många 

av de tillfrågade respondenterna är att namnet Nova-Li anses som modernt medan namnet 

Anna-Karin anses som gammaldags. En respodent anser att namnet Nova-Li får en att tänka 

på en modern kreativ människa. En av respondenterna hade svårt att välja mellan namnen då 

denne ansåg att både Anna-Karin och Nova-Li var fina namn, men slutligen föll ändå valet på 

Nova-Li.  

De respondenter i denna grupp som valde Anna-Karin ansåg precis som många andra 

respondenter som valt namnet att det kändes klassiskt. En respondent tar upp att denne ogillar 

de nya dubbelnamnen som finns idag och att denne även har väldigt svårt för namnet Nova 

rent generellt. En annan respondent tar upp att namnet Anna-Karin har fin harmoni och inga 

ändelser i namnet, medan respondenten anser att Nova-Li är två enskilda namn Nova och Li 

och att dessa inte fungerar tillsammans. En respondent tar upp att denne föredrar mer klasiska 

svenska namn. Respondenten påtalar även att denne är negativt inställd till de tillfälliga 

namntrender som emellanåt uppkommer. 
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4.4 Namngivning 

 
Diagram 5 nedan visar att vad gäller frågan om de deltagande respondenterna skulle kunna 

namnge sitt barn med ett dubbelnamn uppger 59 procent (19 personer) av de 32 

respondenterna att de inte skulle namnge sitt barn med ett dubbelnamn, 28 procent (9 

personer) uppger att de skulle kunna namnge sitt barn med ett dubbelnamn, och 13 procent (4 

personer) uppger att de är osäkra om de skulle kunna namnge sitt barn med dubbelnamn.  
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Då man tar hänsyn till de svarande respondenternas generella inställning gentemot 

dubbelnamn ser man tydligt att bland dem som var negativt inställda till dubbelnamn har en 

övervägande majoritet på 85 procent (11 personer) uppgett att inte skulle kunna tänka sig att 

namnge sitt barn med dubbelnamn. Dock har två respondenter (dvs 15 procent) uppgett att de 

är osäkra i frågan. Den ena av dessa respondenter uppger att denne endast skulle kunna 

namnge med ett dubbelnamn om detta är ett krav från partnern, medan den andre 

respondenten kanske skulle kunna tänka sig att namnge med ett dubbelnamn om denne skulle 

hitta något passande namn.  

För de respondenter som generellt sätt var positivt inställda till dubbelnamn var frekvensen 

för dem som skulle kunna tänka sig att namnge med ett dubbelnamn 64 procent (7 personer) 

gentemot 36 procent (4 personer) för dem som inte kunde tänka sig att namnge med ett 

dubbelnamn. I denna grupp fanns det inga osäkra respondenter.  

I gruppen med de respondenter som varken var positivt eller negativt inställda till 

dubbelnamn generellt sett var det 25 procent (2 personer) som kunde tänka sig att namnge 
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med dubbelnamn, 50 procent (4 personer) svarade att de inte kunde tänka sig att namnge med 

dubbelnamn, och 25 procent (2 personer) uppgav att de inte visste om de kunde tänka sig att 

namnge med dubbelnamn.  

Då de respondenter som var positivt inställda till att namnge sitt barn med dubbelnamn 

tillfrågades vilket namn de skulle välja uppgav de följande Anna-Maria, Carl-Johan, Ann-

Sophie, Ann-Christine, Jens-Fredrik och Carl-Fredrik. En av de positivt inställda 

respondenterna uppgav att denne inte visste vilket namn denne skulle välja att namnge med.  

 

4.5 Identitet och samhället 

 
Av de 32 deltagande respondenterna i enkätundersökningen var det 30 stycken som besvarade 

frågorna som handlade om samhälls- och identitetsperspektiv. 

 Diagram 5 nedan visar att av de 30 respondenterna uppgav 80 procent (24 personer) att de 

inte trodde namnbärarens förutsättningar i samhället påverkades om denne hade ett 

dubbelnamn. 13 procent (4 personer) av de tillfrågade tror att det skulle kunna påverka 

namnbärarens förutsättningar. 7 procent (2 personer) av de tillfrågade tror att det kanske 

skulle kunna påverka namnbärarens förutsättningar, men de är tveksamma till detta.  
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Vad gäller frågan om personer med dubbelnamn skulle bli bemött annorlunda i samhället 

uppger 80 procent (24 personer) av de tillfrågade att de inte tror detta. 13 procent (4 personer) 
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av de tillfrågade respondenterna tror att en person med dubbelnamn skulle kunna få ett 

annorlunda bemötande jämfört med en person med ett enkelnamn. 7 procent (2 personer) av 

de tillfrågade tror att det kanske skulle kunna påverka hur en person blir bemött, men de är 

dock tveksamma till detta.  

Vad gäller frågan om namnbärarens självkänsla kan påverkas av dubbelnamnet uppger 53 

procent (16 personer) av de tillfrågade att de inte tror självkänslan påverkas av att 

namnbäraren har ett dubbelnamn. 40 procent (12 personer) av de tillfrågade tror att det skulle 

kunna påverka, och 7 procent (2 personer) ansåg att det kanske skulle kunna påverka 

självkänslan, men de var dock tveksamma till detta. 

Av de 30 tillfrågade respondenterna var det 47 procent (14 personer) som trodde att 

dubbelnamn skulle minska i framtiden, medan 33 procent (10 personer) trodde att det skulle 

öka i framtiden, 20 procent (6 personer) av de tillfrågade har ingen åsikt i frågan, eller kan 

inte bestämma sig för om det kommer öka eller minska.  

 

4.5.1 Respondenter med negativ inställning 

 
Av 13 respondenter som var negativt inställda till dubbelnamn trodde 69 procent, det vill säga 

nio stycken, av de tillfrågade som inte trodde att dubbelnamn skulle kunna påverka 

namnbärarens förutsättningar i samhället. 23 procent av respondenterna, det vill säga tre 

stycken trodde att förutsättningarna skulle påverkas negativt av att namnbäraren hade ett 

dubbelnamn. En respondent ansåg att förutsägningarna i samhället kanske skulle kunna 

påverkas av att ha ett dubbelnamn. En av de tre respondenter som trodde dubbelnamnet skulle 

få en negativ inverkan på namnbärarens förutsättningar i samhället ansåg att detta berodde på 

att dubbelnamn är stela och oattraktiva. Två av de tre som trodde dubbelnamn hade en negativ 

inverkan på förutsättningarna i samhället ansåg att dubbelnamnet skulle kunna leda till social 

utsatthet och mobbning. En av dessa två ansåg även att dubbelnamn skulle kunna sänka 

individens livskvalité då respondenten ansåg att dubbelnamn är allt för opraktiska eftersom de 

oftast är längre och krångligare att skriva än enkelnamn.   

Vad gäller frågan om någon med dubbelnamn skulle få ett annorlunda bemötande jämfört 

med någon med enkelnamn svarade 69 procent (9 personer) att de inte trodde att 

dubbelnamnet skulle påverka hur en person blir bemött. 23 procent (3 personer) ansåg att 

bemötandet skulle kunna påverkas av att personen hade ett dubbelnamn. De respondenter som 

trodde att bemötandet skulle kunna påverkas uppgav att de trodde att den som hade 

dubbelnamn ofta skulle till exempel bli omnämnd med ett smeknamn istället för sitt 



 

18 

fullständiga namn, då människor skulle anse att det vore allt för omständligt att använda sig 

av dubbelnamnet. En av dessa respondenter tog även upp att denne trodde att folk skulle anse 

att någon med dubbelnamn vore lite udda och av denna anledning medvetet eller omedvetet 

behandla personen annorlunda. En annan av de respondenter som trodde bemötandet skulle 

påverkas ansåg att risken för utsatthet då främst mobbning skulle öka om personen hade ett 

dubbelnamn. 8 procent av de tillfrågade respondenterna ansåg att ett dubbelnamn möjligtvis 

skulle kunna påverka hur en individ blir bemött, men detta berodde helt och hållet på hur pass 

ovanligt dubbelnamnet i fråga är. 

Vad gäller frågan om en persons självkänsla skulle kunna påverkas av att ha ett 

dubbelnamn uppgav 54 procent (7 personer) att de trodde att dubbelnamnet skulle kunna 

påverka. 38 procent (5 personer) av de tillfrågade ansåg att dubbelnamnet inte påverkade 

namnbärarens självkänsla, och 8 procent (1 person) ansåg att det eventuellt skulle kunna 

påverka beroende på det specifika dubbelnamnet.  

Då de tillfrågade fick frågan om de trodde att dubbelnamn skulle minska eller öka i 

framtiden svarade 54 procent (7 personer) att de trodde att det skulle minska i framtiden, 23 

procent (3 personer) trodde att det skulle öka, och 15 procent (2 personer) ansåg att 

namngivning går i cykler och beroende på hur dessa ser ut skulle det både kunna öka eller 

minska i framtiden. 

 

4.5.2 Respondenter med positiv inställning 

 

Av de 11 respondenter som var positivt inställda till dubbelnamn var det nio stycken som 

svarade på frågorna om dubbelnamn skulle kunna påverka namnbärarens förutsättningar i 

samhället, om namnbäraren skulle bli bemött på annorlunda sätt på grund av sitt dubbelnamn, 

om namnbärarens självkänsla skulle kunna påverkas av dubbelnamnet, samt frågan om de 

trodde dubbelnamn skulle öka eller minska i framtiden. Av dessa nio uppgav 78 procent (7 

personer) att de inte trodde att dubbelnamn skulle kunna påverka namnbärarens 

förutsättningar i samhället, 11 procent (1 person) av de tillfrågade trodde att dubbelnamn 

skulle kunna påverka namnbärarens förutsättningar i samhället, och 11 procent (1 person) 

trodde att namnbärarens förutsättningar kanske skulle kunna påverkas av ett dubbelnamn. 

Vad gäller frågan om en person med dubbelnamn skulle bli bemött på ett annorlunda sätt 

jämfört med en person med enkelnamn uppgav återigen 78 procent (7 personer) att de inte 

trodde detta, medan 11 procent (1 person) trodde det kunde påverka bemötandet, och 11 
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procent (1 person) ansåg att det kanske skulle kunna påverka bemötandet, men de var 

tveksamma till detta. 

Då det kommer till frågan om en persons självkänsla skulle kunna påverkas av att personen 

i fråga har ett dubbelnamn svarade 56 procent (5 personer) att de inte trodde det skulle 

påverka, 33 procent (3 personer) svarade att de trodde att självkänslans skulle påverkas, och 

11 procent (1 person) uppgav att de    

trodde att självkänslan kanske skulle kunna påverkas av dubbelnamnet.  

Av de nio svarande respondenterna i denna grupp trodde 67 procent (6 personer) att 

dubbelnamn skulle öka i framtiden, medan 33 procent (3 personer) trodde att de skulle 

minska. 

 

4.5.3 Respondenter med varken positiv eller negativ inställning 

 

För gruppen med respondenter som varken var positivt eller negativt inställda till dubbelnamn 

uppgav 100 procent av de tillfrågade åtta respondenterna att de inte trodde att en person med 

dubbelnamn påverkade namnbärarens förutsättningar i samhället. Vad gäller frågan om en 

person med dubbelnamn skulle bli bemött på annorlunda sätt jämfört med någon med 

enkelnamn uppger 100 procent av de svarande att de inte tror detta. Då de tillfrågade får 

frågan om de tror att namnbärarens självkänsla skulle kunna påverkas av ett dubbelnamn 

svarar 75 procent (6 personer) att de inte tror det, medan 25 procent (2 personer) svarar att 

självkänslan kanske skulle kunna påverkas, men att de dock är tveksamma till detta. 

Då respondenterna i denna grupp tillfrågas om de tror dubbelnamn kommer öka eller 

minska i framtiden uppger 50 procent (4 personer) att de tror det kommer minska, 13 procent 

(1 person) tror det kommer öka, och 38 procent (3 personer) uppger att de inte har någon åsikt 

i frågan, eller att de inte kan avgöra om det kommer öka eller minska. 

 

4.6 Åldersgrupper och dubbelnamn 

 

Resultaten kommer nu att analyseras utifrån respondenternas ålder. Respondenterna delas in i 

en av följande tre olika åldersgrupper 20–30 år, 31–40 år och 41 år och uppåt. Det är endast i 

denna del som resultaten redovisas utifrån de deltagandes ålder. Då de framkomna resultaten 

inte är tillräckligt systematiska i sin svarsbild redovisas endast ett urval med stickprov.  
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4.6.1 Respondenter 20–30 år 

 
Av de 32 respondenterna som deltog i enkätundersökningen var det nio stycken som var i 

åldrarna 20–30 år.  

Diagram 6 nedan visar att av de nio respondenterna i denna grupp var det sex stycken som 

uppgav att de var negativt inställda till dubbelnamn. Det var två respondenter som uppgav att 

dem var positivt inställd till dubbelnamn. En respondent uppgav att denne varken var positivt 

eller negativt inställd till dubbelnamn.  

Vad gäller frågan om respondenterna föredrog namnet Nova-Li eller Anna-Karin uppgav 

sju av de nio respondenterna att de föredrog namnet Nova-Li, och endast två av 

respondenterna föredrog namnet Anna-Karin.  

Bland de sex respondenter som uppgett att de var negativt inställda till dubbelnamn var det 

fem stycken som föredrog Nova-Li medan en föredrog Anna-Karin. En av de två 

respondenterna som var positivt inställda till dubbelnamn föredrog Nova-Li medan den andre 

respondenten föredrog Anna-Karin. Den respondent som uppgett att den varken var positivt 

eller negativt inställd till dubbelnamn valde namnet Nova-Li.  
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Då de tillfrågade respondenterna som var negativt inställda till dubbelnamn skulle uppge 

varför de var negativt inställda uppgav två av respondenterna att dubbelnamn kändes allt för 

gammeldags och ålderdomligt. Två respondenter uppgav att de inte ansåg att dubbelnamn var 

estetiskt tilltalande. En av de negativt inställda respondenterna uppgav att denne kände att de 
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räckte med ett namn och att dubbelnamn kändes onödigt. En respondent tog upp att denne var 

negativt inställd då denne kopplade dubbelnamn till tråkiga äldre norska namn.  

Av de två positivt inställda respondenterna uppgav en av dessa att dubbelnamn idag 

uppfattas som ovanligt och unikt. Den andra respondenten som var positivt inställd uppgav 

helt enkelt att dubbelnamn var fint.  

De associationer som respondenterna i gruppen hade till dubbelnamn var bland annat 

traditionalism, töntigt, gamla lärare, Norge, glesbygd och kungligheter.  

Vad gäller fråga om dubbelnamn skulle kunna påverka namnbärarens förutsättningar i 

samhället uppgav sex respondenter att de inte trodde att dubbelnamn skulle kunna påverka, 

medan tre respondenter trodde att dubbelnamn skulle kunna påverka. På frågan om en person 

med dubbelnamn blir bemött på annorlunda sätt jämfört med någon med enkelnamn trodde 

sex av de tillfrågade inte att personen skulle få ett annorlunda bemötande. Två respondenter 

uppgav att de trodde att personen skulle få ett annorlunda bemötande. En respondent uppgav 

att personen kanske skulle kunna få ett annorlunda bemötande. Men detta var starkt beroende 

på i vilka kretsar personen umgicks i. Om personen ifråga umgicks i mer övreklasskretsar 

skulle det kunna gynna personen att ha ett dubbelnamn ansåg respondenten. Vad gäller frågan 

om namnbärarens självkänsla skulle kunna påverkas av att ha ett dubbelnamn uppgav fyra av 

nio respondenter att de inte trodde att självkänslan skulle påverkas. Fyra respondenter uppgav 

att de trodde att självkänslan skulle påverkas av att namnbäraren hade ett dubbelnamn. En av 

respondenterna uppgav att namnbärarens självkänsla kanske skulle kunna påverkas av att ha 

ett dubbelnamn. Respondenten spekulerade i att namnbäraren kanske skulle ha bättre 

självkänsla än någon som exempelvis hette Jimmy eller Ronny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

4.6.2 Respondenter 31–40 år  

 
Av de 32 deltagande respondenterna var det 11 stycken som var i åldrarna 31–40 år. Diagram 

7 nedan visar att av dessa 11 respondenter var det tre stycken som var positivt inställda till 

dubbelnamn och tre stycken som var negativt inställda till dubbelnamn. Det var fem av de 11 

respondenterna som uppgav att det varken var negativt eller positivt inställda till dubbelnamn.  
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Diagram 7. Inställning till dubbelnamn och val av 
Nova-Li eller Anna-Karin (31-40 år)

Positivt inställda Negativt inställda Varken eller

 

 

Vad gäller frågan om de föredrog Nova-Li eller Anna-Karin var det sex stycken som föredrog 

Nova-Li medan fem stycken föredrog Anna-Karin. Procentuellt sätt var det 55 procent (6 

personer) som föredrog Nova-Li medan det var 45 procent (5 personer) som föredrog Anna-

Karin. 

Av de tre respondenter i denna grupp som uppgett att dem var positivt inställda till 

dubbelnamn valde två respondenter namnet Anna-Karin medan den tredje valde namnet 

Nova-Li.  

Bland de tre respondenter som uppgett att dem var negativt inställda till dubbelnamn uppgav 

alla tillfrågade att de föredrog namnet Nova-Li framför namnet Anna-Karin.   

Av de fem respondenter som uppgett att de varken var negativt eller positivt inställda till 

dubbelnamn uppgav tre att de föredrog namnet Anna-Karin medan två respondenter uppgav 

att de föredrog namnet Nova-Li. 
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De associationer som de 11 tillfrågade i denna åldersgrupp hade till dubbelnamn var bland 

annat följande: 60-talet, adeln, 40-talet, farbröder, äldre personer, nördigt, lärare och gamla 

gubbar. Det var två av de tillfrågade som associerade dubbelnamn till 60-talet.  

Vad gäller frågan om ett dubbelnamn skulle kunna påverka namnbärarens förutsättningar i 

samhället uppger nio av respondenterna att dem inte tror att dubbelnamn har någon påverkan 

på en individs förutsättningar i samhället. Endast två av dem uppger att det tror att 

dubbelnamn kan påverka en persons förutsättningar.  

Då det kommer till frågan om en namnbärare med ett dubbelnamn får ett annorlunda 

bemötande jämfört med en person med enkelnamn uppger nio av de tillfrågade att de inte tror 

att personen i fråga skulle få ett annorlunda bemötande. Två respondenter uppger att de tror 

att personen skulle kunna få ett annorlunda bemötande på grund utav sitt dubbelnamn.  

Vad gäller frågan om en persons självkänsla påverkas av att ha ett dubbelnamn uppger åtta 

av de 11 respondenterna att dem inte tror detta skulle påverka. Medan tre uppger att det tror 

att dubbelnamn skulle kunna påverka en individs självkänsla.  

 

4.6.3 Respondenter 41 år och uppåt 

 
Av de 32 deltagande respondenterna var det 12 stycken som var 41 år eller äldre. Diagram 8 

nedan visar att det var sex stycken av dessa som var positivt inställda till dubbelnamn. Fyra 

stycken av respondenterna uppgav att de var negativt inställda till dubbelnamn. Det var två av 

de 12 stycken respondenterna som uppgav att de varken var negativt eller positivt inställda till 

dubbelnamn.  

Vad gäller frågan om de föredrog Nova-Li eller Anna-Karin var det fem stycken 

respondenter som föredrog Nova-Li medan det var sju stycken respondenter som föredrog 

Anna-Karin. Av de sex respondenter som var positivt inställda till dubbelnamn var det två 

stycken som föredrog Nova-Li medan det var fyra stycken som föredrog Anna-Karin.  Av de 

fyra respondenter som var negativt inställda till dubbelnamn var det två som föredrog Nova-Li 

och två som föredrog Anna-Karin. Av de två respondenter som uppgett att de varken var 

negativt eller positivt inställda till dubbelnamn var det en av dessa som föredrog Nova-Li 

medan den andra respondenten föredrog Anna-Karin.  



 

24 

0

1

2

3

4

5

6

7

Inställning till
dubbelnamn

Nova-Li Anna-Karin

Diagram 8. Inställning till dubbelnamn och val av 
Nova-Li eller Anna-Karin (41 år och uppåt)
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De associationer som respondenterna i gruppen får av begreppet dubbelnamn är bland annat 

följande: 60-talet, smeknamn, gammeldags, arbetskamrater och övremedelklass. Fem av de 

tillfrågade uppger att de inte får några direkta associationer till dubbelnamn.  

Vad gäller frågan om respondenterna tror att ett dubbelnamn skulle kunna påverka 

namnbärarens förutsättningar i samhället uppger tio av de tolv respondenter att de inte tror 

dubbelnamn skulle påverka förutsättningarna. Två respondenter i denna grupp har inte 

besvarat denna frågan.  

Vad gäller frågan om respondenterna tror att namnbärare med ett dubbelnamn får ett 

annorlunda bemötande jämfört med personer med ett enkelnamn uppger tio av tolv att de inte 

tror att bemötandet blir annorlunda. Två respondenter har inte besvarat denna frågan.  

Vad gäller frågan om namnbärarens självkänsla kan påverkas av att denne har ett 

dubbelnamn uppger tio av tolv respondenter att de inte tror att självkänslan påverkas. Två 

respondenter har inte besvarat denna frågan.  

Då de respondenterna tillfrågas om de tror att användandet av dubbelnamn kommer öka 

eller minska i framtiden uppger sex stycken av respondenterna att de tror det kommer minska. 

Endast en av de tillfrågade respondenterna uppger att denne tror att användandet kommer öka 

i framtiden. Två respondenter uppger att namntrender går i intervaller och att det därför är 

svårt att uppge om användandet kommer öka eller minska. Det var tre av de 12 

respondenterna som inte besvarade frågan om användandet av dubbelnamn skulle öka eller 

minska.  
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5. Diskussion och slutsatser 

 

I inledningen till denna kandidatuppsats i Svenska språket lyfter jag fram att det enligt SCB:s 

statistik har skett en ökning av dubbelnamn hos nyfödda barn i Sverige under åren 2003–2013 

(jmf SCB). Under avsnittet tidigare forskning presenterar jag forskning som påtalar att 

dubbelnamn hade sin storhetstid under 20- och 30-talet och att dubbelnamn under senare 

halvan av 1900-talet blivit allt mer ovanligt (jmf Luik 2009:139). Hur kommer det sig då att 

dubbelnamn enligt SCB:s namnstatistik har ökat på senare år? Det bör ha skett en förändring 

av inställning till dubbelnamn. Denna kandidatuppsats syfte var att kartlägga hur attityder och 

åsikter kring dubbelnamn ser ut i Sverige 2017. 

Den resultatbild som framkommit visar att den attityd som finns till dubbelnamn år 2017 i 

Sverige på det övergripandeplanet är negativ. Men att inställningen gentemot dubbelnamn i 

hög grad varierar utifrån ålder. Yngre personer tenderar att vara mer negativt inställda medan 

äldre personer tenderar att vara mer positivt inställda.  

Då respondenterna uppges välja mellan det moderna dubbelnamnet Nova-Li eller det mer 

traditionella dubbelnamnet Anna-Karin väljer de flesta namnet Nova-Li. Men även här spelar 

åldern en avgörande roll för de deltagande respondenternas val. De yngre respondenterna 

föredrar i allt högre utsträckning namnet Nova-Li medan de äldre respondenterna istället 

föredrar namnet Anna-Karin. Då respondenterna tillfrågas om varför de gjort det val de gjort 

uppger de som valt Nova-Li att det känns nytt och omodernt. De respondenter som valde 

Anna-Karin uppgav att det kändes bekant och traditionellt. Det faktum att namnet Anna-Karin 

var ett betydligt mer vanligen förekommande namnval hos de äldre respondenterna har 

antagligen i hög grad att göra med att de känner igen namnet från sin egen uppväxt. Många av 

dem uppger nämligen just igenkänningsfaktorn som en anledning till att de valde just namnet 

Anna-Karin.  

De respondenter som var negativt inställda till dubbelnamn valde i större omfattning 

namnet Nova-Li medan de respondenter som var positivt inställda i större omfattning valde 

namnet Anna-Karin. Även detta fenomen är starkt kopplat till de deltagandes ålder.  

Vad gäller om dubbelnamn kan påverka en individs förutsättningar i samhället, dennes 

självkänsla, eller påverka hur denne blir bemött anser de flesta av respondenterna att detta inte 

bör påveverka. De respondenter som trots allt uppger att de tror att dubbelnamn kan ha en 

påverkan på ovanstående aspekter är nästan uteslutande negativt inställda till dubbelnamn. De 

tror även att den påverkan som dubbelnamn skulle kunna ha på individen är negativ. 
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Kandidatuppsatsens huvudresultat är som tidigare onämnts att attityden till dubbelnamn i 

Sverige 2017 är negativ på det övergripandeplanet. Men att attityden är starkt kopplad till 

respondenternas ålder. Yngre respondenter är mer negativt inställda till dubbelnamn medan 

äldre respondenter är mer positivt inställda. Hur skall dessa resultat tolkas? Det verkar som att 

yngre personer i betydligt högre utsträckning än äldre personer kopplar samman dubbelnamn 

med identitet och personlighet. En del av de yngre respondenterna uppger bland annat att folk 

med dubbelnamn verkar vara tråkiga och töntiga. Dessa typer av associationer är betydligt 

mer ovanliga hos gruppen med äldre respondenter. Kan detta resultat ha att göra med en ökad 

individualisering i samhället? Hagström (2006) tar ju upp att namn inte är neutrala. De är 

centrala för den sociala kategoriseringen (Hagström 2006:16). De äldre respondenterna 

kopplar kanske samman namn och sociala faktorer i mindre utsträckning än de yngre 

respondenterna.  

Det faktum att de flesta respondenterna väljer namnet Nova-Li framför namnet Anna-Karin 

följer det rådande mönstret kring namngivning. Brylla (2004) påtalar ju att namn idag har 

blivit allt mer präglade av samtiden medan de förr var mer präglade av dåtiden (Brylla 

2004:12–13). Nova-Li som är en modern nybildning av ett dubbelnamn följer ju detta 

mönster. Både Brylla (2004) och Kiviniemi (2003) tar upp att namnens moderiktighet är en 

central faktor i namngivningsprocessen. Kiviniemi (2003) poängterar även att namngivning 

med moderiktiga namn som exempelvis Nova-Li ofta kan ske rent omedvetet (Kiviniemi 

2003:44). Kanske kan detta resonemang förklara den kraftiga ökningen av moderiktiga 

dubbelnamn som Nova-Li? Anledningen till att det är de yngre respondenterna som i högre 

utsträckning väljer namnet Nova-Li har i hög grad att göra med den sociala kategoriseringen.  

Inom den socioonomastiska forskningen har det nämligen framkommit att namn ofta är starkt 

sammankopplade med vår upplevda identitet och personlighet (jmf Hagström 2006). Detta 

faktum kan hjälpa till att förklara varför det är de yngre respondenterna som trots att de 

generellt sätt är negativa gentemot dubbelnamn ändå är de som i högre utsträckning väljer det 

moderna dubbelnamnet Nova-Li i jämförelse med de äldre respondenterna. Namnet Nova-Li 

uppfattas antagligen som modernt och nyskapande trots att det samtidigt är ett dubbelnamn 

som ofta anses vara ålderdomligt.  

Generaliserbarheten kring uppsatsens resultat är inte allt för hög. Men resultaten kan trots 

detta vara värdefulla som en pilotstudie som framtida forskning kan bygga vidare på. 

Resultaten är trots få deltagande respondenter relativt välunderbyggda då det kommer till den 

övergripande attityden till dubbelnamn. Även resultaten kring namnen Nova-Li och Anna-

Karin är värdefulla. Det finns goda belägg och stöd i de framkomna resultaten för de 
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antaganden som görs. Däremot är allt för långtgående slutsatser kring hur identitet och 

dubbelnamn hänger samman svårare att vederlägga med de funna resultaten. Dessa slutsatser 

får ses som mer spekulationer kring tendenser som kan vara gällande. Generaliserbarheten 

kring frågor kopplade till namnval och könsligtillhörighet blir även denna lidande av att 

fördelningen mellan antal svarande män och kvinnor är så pass ojämnt fördelat.  

Resultatet visar att yngre personer har en betydligt mer negativ inställning gentemot 

dubbelnamn än vad äldre personer har. Det kan då tyckas vara paradoxalt att de som kanske 

ser till att dubbelnamn återigen blir en vanlig förekomst i det svenska namnskicket just är de 

yngre personerna i samhället. Detta paradoxala resultat har antagligen med den scoiala 

kategoriseringen att göra som följaktligen gör att yngre personer tenderar att välja moderna 

dubbelnamn som Nova-Li i högre uträckning. Då dessa i stor utsträckning föredrar nya 

moderna dubbelnamn som exempelvis Nova-Li. Den tre generationscykel som Luik (2009) 

talar om kan i viss grad hjälpa till att förklara de framkomna resultaten. Det verkar som att de 

namnmode med dubbelnamn som var betydligt mer vanligt tre generationer bakåt i tiden är på 

väg tillbaka in i dagens namnskick. En fråga för fortsatt namnforskning skulle kunna vara hur 

de olika könen förhåller sig till dubbelnamn? 

 

 

6. Sammanfattning 

 

Statistiska centralbyrån publicerade 2014 en artikel där de konstaterar att dubbelnamn till 

nyfödda har ökat under det senaste decenniet. Frågan är vad denna ökning av nyfödda barn 

med dubbelnamn beror på. Luik (2009) klargör att dubbelnamn i dagens moderna Sverige 

skall ses som en ovanlighet (Luik 2009:139). Har attityden till dubbelnamn förändrats hos 

befolkningen?  Syftet med denna kandidatuppsats är att studera hur attityder och åsikter kring 

dubbelnamn ser ut i Sverige 2017.  

Namnforskningen har traditionellt delats in i två huvudkategorier personmansforskning 

och ortnamnsforskning, av dessa två har ortnamnsforskningen varit den dominerande 

forskningsgrenen både ur ett internationellt och ur ett nordiskt perspektiv (Andersson 1996: 

16).  

På senare tid har den socioonomastiska forskningen fått ta allt större plats inom 

namnforskningen. Denna forskningsgren kan beskrivas som en blandning av sociolingvistisk 

forskning och onomastisk forskning (Akselberg 2010, 17–18). 
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Kiviniemi (2003) tar upp att moderiktigheten och den sociala smaken är en allt mer väsentlig 

faktor vid förnamnsval än vad namngivare i allmänhet tror (Kiviniemi 2003:44). 

För att kartlägga människors attityder till dubbelnamn har en enkätundersökning använts, 

denna har publicerats på det sociala mediet Facebook, där den har delats vidare ett antal 

gånger för att nå maximal spridningseffekt. Enkätundersökningen har även delats ut 

personligen av mig till människor i min närhet, främst familj, vänner och grannar.  

Frågorna är 14 till antalet och varierar alltifrån mer direkta enkla frågor med två svars 

alternativ till betydligt mer öppna och mångfacetterade frågor. Anledningen till detta är för att 

få en så komplett svarsbild som möjligt, de mer konkreta och enklare frågorna med 

svarsalternativ används för att kartlägga generella tendenser som de tillfråga respondenterna 

uppvisar, medan de mer öppna och mångfacetterade frågorna används för att ge en fördjupad 

inblick till den svarsbild som framkommer.  

Kandidatuppsatsens huvudresultat visar att attityden till dubbelnamn i Sverige 2017 är negativ 

på det övergripandeplanet. Men att attityden är starkt kopplad till respondenternas ålder. 

Yngre respondenter är generellt mer negativt inställda till dubbelnamn medan äldre 

respondenter är mer positivt inställda. Då respondenterna uppges välja mellan det moderna 

dubbelnamnet Nova-Li eller det mer traditionella dubbelnamnet Anna-Karin väljer de flesta 

namnet Nova-Li. Men åldern spelar en avgörande roll för de deltagande respondenternas val. 

De yngre respondenterna föredrar i allt högre utsträckning namnet Nova-Li medan de äldre 

respondenterna istället föredrar namnet Anna-Karin. Det är viktigt att väga in den sociala 

kategoriseringen i analysen av de framkomna resultaten. Inom den socioonomastiska 

forskningen har det framkommit att namn ofta är starkt sammankopplade med vår upplevda 

identitet och personlighet (jmf Hagström 2006). Detta faktum kan hjälpa till att förklara varför 

det är de yngre respondenterna som trots att de generellt sätt är negativa gentemot 

dubbelnamn ändå är de som i högre utsträckning väljer det moderna dubbelnamnet Nova-Li i 

jämförelse med de äldre respondenterna. Namnet Nova-Li uppfattas antagligen som modernt 

och nyskapande trots att det samtidigt är ett dubbelnamn som ofta anses vara ålderdomligt.  

Det är följaktligen kanske just de yngre individerna i samhället som gör så att dubbelnamn 

blir en vanlig förekomst i det svenska namnskicket igen. En fråga för fortsatt namnforskning 

skulle kunna vara hur de olika könen förhåller sig till dubbelnamn? 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning 

Forskningsetiska beaktanden 

Denna enkätundersökning lutar sig på de fyra forskningsetiska grundkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, för att 

säkerställa deltagarnas individskydd.  

Denna enkätundersökning skall användas som forskningsunderlag för skrivandet av min C-

uppsats i språkvetenskap. Deltagandet i enkätundersökningen är helt frivilligt och görs i 

samtycke med deltagarna. Den information som ges skall hanteras på ett sätt som säkerställer 

största konfidentialitet för de deltagande, inga personuppgifter kommer insamlas eller 

publiceras. Uppgifterna som insamlas kommer endast användas av mig och för mitt 

forskningsändamål.  

Definition av vad som anses med dubbelnamn: 

Dubbelnamn är en namnkombination som är sammansatt med antingen ett bindestreck eller 

ett mellanslag (exempelvis Anna-Karin eller Anna Karin) det är endast dubbla förnamn som 

denna enkätundersökning avser att undersöka. Dubbelnamn skall inte förväxlas med en 

persons så kallade andranamn, utan det är endast dubbla tilltalsnamn som undersökningen 

avser studera. 

Ålder: 

Kön: 

Fråga 1. Har du ett dubbelnamn? 

Fråga 2. Är du positivt eller negativt inställd till dubbelnamn? 

Fråga 3. Varför är du positivt respektive negativt inställd?  

Fråga 4. Vilka associationer väcker tanken på dubbelnamn hos dig? 

Fråga 5. Vilket av följande dubbelnamn skulle du helst välja (antingen att bära själv eller att  

namnge någon annan med) Nova-Li eller Anna-Karin? 

Fråga 6. Motivera ditt val av ovanstående dubbelnamn! Varför valde du det specifika 

namnet? 

Fråga 7. Varför valde du bort det andra namnet?  

Fråga 8. Skulle du kunna tänka dig att namnge ditt barn med ett dubbelnamn? 

Fråga 9. Om du svarade ja på fråga 8. Vilket namn skulle du välja?  
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Fråga 10. Om du svarade nej på fråga 8. Motivera gärna varför du inte skulle välja ett 

dubbelnamn? 

Fråga 11. Tror du att dubbelnamn skulle kunna påverka namnbärarens förutsättningar i 

samhället? Motivera gärna ditt svar.  

Fråga 12. Tror du personen blir bemött på annorlunda sätt på grund av sitt dubbelnamn? 

Motivera gärna ditt svar.  

Fråga 13. Tror du namnbärarens självkänsla kan påverkas? Motivera gärna ditt svar.  

Fråga 14. Tror du användandet av dubbelnamn kommer öka eller minska i framtiden? 

Motivera gärna ditt svar.  

Enkätavsändare: Nils Jensen, Högskolan i Halmstad, 2017-04-05 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Nils Jensen


