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Abstrakt 

I den här uppsatsen undersöks sambandet mellan namn och identitet hos gymnasieelever. 

Syftet med arbetet är att försöka förstå hur den kopplingen kan se ut och om kopplingen är 

starkast för förnamnet eller efternamnet samt om stavningen är en faktor som kan påverka 

identifikationen. I enkätundersökningen går det att avläsa att en överlägsen majoritet av 

informanterna trivs med både sina för- och efternamn och skulle inte vilja byta bort något av 

dem utan anledning. Både för- och efternamnen verkar ligga eleverna nära hjärtat då ytterst få 

kan tänka sig att byta bort eller ändra stavning på förnamnet, och de uttrycker att de tycker om 

sitt efternamn väldigt mycket och tycker att det symboliserar sin familj. Stavningen kan vara 

en bidragande faktor till om man identifierar sig med tilltalsnamnet eller inte, men inte 

nödvändigtvis. 

 

Nyckelord: Onomastik, egennamn, tilltalsnamn, efternamn, identitet 
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1. Inledning 
 

Människan använder personnamn för att kunna särskilja individer och det är ett praktiskt 

system för att kunna referera till den man åsyftar istället för att beskriva denne. Namn verkar 

dessutom vara personligt då föräldrar lägger stor vikt på att deras barn ska bära ett namn som 

passar. Föräldrar tar hänsyn till bland annat samklang till eventuella syskons namn, hur det 

ska stavas och hur trendigt det är (Aldrin 2011:67,181). Vissa är döpta efter en släkting 

medan andra bär helt andra namn. En del bär långa namn och andra korta. Det finns de som 

tycker om sina namn medan andra vantrivs med dem och byter. Forskare har uppmärksammat 

att namn verkar vara viktigt för människan och konstaterar att namn kan säga mycket om en 

person. Namnet kan vara betydelsefullt för den som bär det men även för de som hör namnet 

då åsikter snabbt kan bildas. Ett namn kan uppfattas som fint och mindre fint och vi får ofta 

upp en bild av vem personen är utifrån dennes namn (Leibring 2017:45f). 
Men vad betyder namnet för den som bär det? Det har forskats en del om namn och dess 

koppling till individen, men en målgrupp som ännu verkar vara outforskad är gymnasieelever 

i åldrarna 15–19 år. Dessa personer befinner sig i ett stadie i livet där identiteten inte är helt 

självklar och därför finner jag det intressant att undersöka vad de tycker om sina namn och 

vad det kan säga om vilka de är. Gymnasieelever skriver sina namn på prov och läxor, hör 

läraren säga det i klassrummet, ser det på sina betalkort när de köper fika i kafeterian och 

tittar åtskilliga gånger på sitt första körkort med både namn och signatur på. Gymnasieelever 

möter sina namn flera gånger i vardagen och jag tror att de därför kan ha en del intressanta 

tankar kring sina namn, vilket gör dem till en spännande målgrupp för att undersöka 

sambandet mellan namn och identitet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna undersökning är att genom en enkätundersökning kunna utforska ett 

eventuellt samband mellan gymnasieelevers identitet och namn. Forskningen har hittills 

främst fokuserat på vuxna individer och deras koppling till sina namn. Jag strävar efter att 

komplettera den genom att undersöka en grupp som inte tidigare har inkluderats i 

forskningen: gymnasieelever. Undersökningen strävar inte efter att utföra detta genom ett 
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genusperspektiv, utan gymnasieeleverna ses som en enhetlig grupp. Följande frågeställningar 

har formulerats för studiens syfte: 

 

- Finns det någon koppling mellan gymnasieelevers för- och efternamn och identitet? 

Hur yttrar det sig? 

- Om det finns en koppling, är den starkare för förnamnet eller efternamnet?  

- Är stavningen en faktor som kan bidra till huruvida man identifierar sig eller inte med 

sitt förnamn? 

 

1.2 Disposition 
 

I uppsatsens kommande del presenteras den forskning som tidigare gjorts för att ge ett 

underlag till min egna undersökning. Den forskning som bedrivits har vinklat ämnet på flera 

olika sätt och har kommit fram till en del intressanta resultat som presenteras nedan. Efter det 

presenteras de teorier som ligger till grund för arbetet och de definitioner av begreppen som 

jag använder mig av. I nästa del beskrivs hur jag har gått tillväga för att nå resultaten och 

vilket material jag använt mig av och varför. I den delen presenteras även de etiska 

överväganden som jag gjort och det interna bortfallet. Slutligen kommer mitt resultat sorterat 

efter enkätens frågor och en avslutande diskussion och sammanfattning.  
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2. Tidigare forskning 
 
Det finns en hel del forskning kring huruvida det finns ett samband mellan namn och identitet 

eller inte. Forskarna verkar vara enade om att dessa två på ett eller annat sätt hänger ihop och 

att namn är personligt för både namnbärare och namngivare. Det har forskats kring 

tilltalsnamn, efternamn och binamn och alla dessa grupper verkar höra ihop med individen 

oavsett om man gillar sitt namn eller inte. Forskare har vinklat ämnet ur namnbärarens 

perspektiv, omgivningens perspektiv och generella åsikter som finns kring namnet. Flera 

forskare menar nämligen att genom att höra ett namn bildas en åsikt kring vem namnbäraren 

är. Forskningen täcker det grammatiska såväl som vad namnet betyder för den som bär det.  

Anna Masanti (2011) har valt att fokusera sin studie på tilltalsnamn och efternamn, och har 

begränsat sig till 13 finska och sex sverigefinska unga kvinnor mellan 19 och 27 år. Hon 

motiverar sitt urval att enbart använda sig av kvinnor i studien med att hon vill eliminera 

risken att informanternas kön ska påverka resultatet. Masanti har använt sig av intervjuer 

eftersom hon ville att kvinnorna skulle ha möjlighet att få frågorna förtydligade och att hon 

själv ska kunna ställa följdfrågor till dem. De finska informanterna uppfattar sina namn som 

tydligt nationalitetsbundna eftersom det är ett litet geografiskt utrymme som dessa namn finns 

i (2011:94). De sverigefinska informanternas namn kopplas kan både till den svenska och den 

finska kulturen vilket gör att dessa informanter inte kan koppla sina namn helt och hållet till 

varken den svenska eller den finska kulturen; namnen hör hemma hos båda (2011:94f). Det 

Masanti (2011) kommer fram till är att undersökningen påvisar ett samband mellan namn och 

identitet och framför allt i situationer där bärarens namn inte är vanligt (2011:95f). Slutligen 

visar hennes undersökning att även om informanterna uttrycker att efternamnet kan innebära 

problem i vardagen då de är svåra att stava så är det inte alla som kan tänka sig att byta det 

mot ett annat (2011:95). 

Aldrin (2017) har gjort en enkätundersökning på 181 vuxna svenska personer som 

slumpvis har valts ut. Enkätsammanställningen visar att det är 36 % som anser att namnet de 

bär säger något om dem, vilket enligt Aldrin är en ”icke försumbar andel” (Aldrin 2017:24) 

och hon kommer bland annat fram till att ovanliga namn kan leda till att sambandet mellan 

namn och identitet stärks. Utifrån sitt resultat uttrycker Aldrin en hypotes om att sambandet 

kan förändras med tiden; att det är som starkast när man är ung och blir svagare när man blir 

äldre. Hon skriver även att det verkar som att utbildningsnivån har en betydelse för 
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namnidentiteten då informanter som har minst gymnasial utbildning tycker sig uppleva ett 

samband mellan namn och identitet (Aldrin 2017:25f).  

Märit Frändén (2017) har använt sig av intervjuer i sin undersökning om efternamn och 

förklarar att en vanlig anledning till att efternamn byts är i samband med giftermål 

(2017:124). Vanligast är att det är kvinnor som byter efternamn och med tanke på situationen 

så är det få som ifrågasätter namnbytet. Hon skriver att det nästan är så vanligt att 

efternamnsbyte förväntas vid giftermål (ibid). En av hennes informanter är vid 

intervjutillfället mitt i planeringen av sitt bröllop och under planeringens gång har 

informanten funderat mycket kring sitt efternamn eftersom det eventuellt skulle ersättas med 

sin partners. I samband med detta börjar informanten inse hur viktigt namnet är (2017:125). 

Frändéns undersökning visar även att för boende i Sverige med icke-svenska efternamn har 

namnets bakgrund en alldeles speciell betydelse eftersom det symboliserar var personen 

kommer ifrån (Frändén 2017:128).  

Katharina Leibring (2017) skriver om ungdomars attityder till namn och undersöker via 

webbenkäter riktade till gymnasister om det finns fina och fula namn. I enkäten har 

informanterna själva fått ange vilka namn som de tycker tillhör de två kategorierna (2017 

23f). 314 gymnasister svarade på enkäten varav 242 stycken uppgav namn som de tyckte var 

fina och 192 stycken uppgav namn som de tyckte var fula (2017:27). Leibring 

uppmärksammar ett mönster hos flera av de informanter som gav exempel på fula namn, 

nämligen att de kunde associera dem till någon eller något som de inte gillar. Det kan röra sig 

om en person som de ogillar eller att namnet för dem först och främst tillhör en dålig tecknad 

serie (2017:37). Hon kommer även fram till att det är vanligt att den äldre generationens namn 

ogillas bland tonåringarna, vanligtvis de vars namnbärare är födda på 1940- och 1950-talet 

(2017:45). Slutsatsen är att tonåringar har uppfattningar om vad ett fint respektive fult namn 

är, men de är dock oense om vilka som tillhör vilken kategori (2017:46). 

Charlotte Hagström (2006) uppmärksammar bland annat att namn kan låta lika men stavas 

olika. Hon ger exempel på att Erik vanligen stavas med K men att det inte är ovanligt att 

namnet förekommer med C på slutet. Trots stavningen så uttalas namnen likadant (2006:42f). 

Hon lyfter fram diskussionen om varför föräldrar väljer att ge sina barn namn med annorlunda 

stavning genom att ta del av åsikter på www.namenerds.com och Namnsnack och förklarar att 

det kan bero på att man vill ge sitt barn ett unikt namn och att annorlunda stavning tyder på 

kreativitet (2006:42ff). Ett argument som Hagström konsekvent finner på Namnsnack som är 

emot annorlunda stavning är just att oavsett om exempelvis Erik stavas med K eller med C så 

kommer det alltid att uttalas likadant och det är därmed ingen mening med att stava det 
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annorlunda (2006:44f). Hagström skriver att ur namnbärarens perspektiv kan ett namn med 

annorlunda stavning leda till irritation då det ofta blir felstavat. Enligt en av hennes 

informanter handlar irritationen över felstavningen om brist på respekt (2006:45).  

Emilia Aldrin (2011) har valt att genom enkäter undersöka personnamn utifrån nyblivna 

föräldrars perspektiv istället för namnbärarens. Syftet är att undersöka hur val av förnamn är 

en del av en identitetsskapande process. Materialet består av 621 personer som svarat på 

enkäter och 23 personer som intervjuats. Hon har ett stort material och fick därmed fram 

mycket i sitt resultat. Aldrin kommer bland annat fram till att det finns många aspekter som 

föräldrar tar hänsyn till när ett barn ska namnges och det kan röra sig om allt ifrån att de vill 

namnge sitt barn efter en släkting till att namnet ska stämma överens med syskonens 

(2011:99). I någon mån verkar föräldrarna alltid utgå från sig själva och sina egna preferenser, 

men det är också vanligt att föräldrar väljer namn delvis utifrån barnets perspektiv 

(2011:234). De tar bland annat hänsyn till att namnet ska fungera både för ett barn och för en 

vuxen individ i olika sammanhang som exempelvis arbetssökande (2011:230). Här 

uppmärksammar Aldrin att bara för att föräldrarna anser att namnet passar i dessa situationer 

betyder det inte att barnet eller omgivningen senare kommer att uppfatta det som så 

(2011:234). Vissa positioneringar visar sig vara vanligare än andra till exempel 

ställningstagande till att namnet ska vara ”vanlig[t]” respektive ”originell[t]” och 

”svenskorientera[t]” respektive ”utlandsorientera[t]” (2011:237f). Flera av föräldrarna valde 

dock att inte uttrycka sig genom de extrema positionerna utan valde att försvaga sina uttryck 

genom att använda ord som lite eller ganska. För att återkoppla till Aldrins (2011) 

övergripande syfte angående identitet visar det sig att både barnets och föräldrarnas identitet 

skapas i namnet (2011:245). Aldrin menar att föräldrarna väljer namn från sina egna 

preferenser, men i takt med att barnet växer och blir en egen individ kopplas namnet så 

småningom till barnet (2011: 234). 

Linnea Gustafsson (2016) har i sitt arbete valt att fokuserat på binamn. Hon har bland 

annat utgått från frågeställningarna: ”Vilka funktioner har binamn?” och ”Hur kan binamn, 

mer specifikt, fungera som identitetsskapare när det gäller genusidentitet och 

ungdomsidentitet?”. Gustafsson har utgått både från intervjuer och enkäter. Utefter 

informanters svar når Gustafsson ett resultat om att binamn exempelvis kan signalera 

skämtsamhet eller gullighet (2016:93). De kan vara inkluderande vilket gör sig synligt i 

grupper där alla individer bär ett sådant namn, gärna ett namn med samma suffix (2016:98). 

Binamnen kan även vara exkluderande och utifrån informanternas svar ger Gustafsson 

exempel på att deltagarna hade känt sig obekväma om någon annan än namngivaren och 
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namnbäraren använder ett binamn som bara de två anser sig ha rätten att använda 

(2016:102f). Gustafsson kan därmed konstatera att individer upplever att identiteten och 

grupptillhörigheten förstärks genom användandet av ett binamn, speciellt ett som formats 

utifrån en händelse eller en egenskap (2016:105).  

Bertie Neethling (2012) har också undersökt binamn med fokus på sydafrikanska studenter 

(2012:23). Svaranden i enkätundersökningen ombads att förklara hur de binamn eller 

smeknamn som personen gett någon annan uppstod och det visar sig att väldigt få kunde finna 

en koppling mellan smeknamnet/binamnet och personens formella namn (2012:28). Flertalet 

studenter uttrycker dock att de anser att deras namn starkt reflekterar vilka de är (2012:26). 

Neethling testar även teorin om att en bild skapas av en person genom att höra ett namn 

(2012:26). Flera studenter höll med och antaganden om bland annat etnicitet och 

religionstillhörighet gjordes enbart utifrån namnet de fick ta del av. Utefter det resultatet 

vågar Neethling sig på ett konstaterande att om det är som så att uppfattningar bildas utefter 

en persons namn så måste namn och identitet vara starkt sammankopplat (2012:26).  

Forskning kring namn och identitet har vinklats på flera olika sätt och flera målgrupper har 

varit i fokus för materialet. Till största del har undersökningar gjorts på vuxna individer men 

även ungdomar. Utöver Leibrings (2017) forskning kring fina och fula namn så har jag inte 

funnit någon forskning vars material består av gymnasieelevers åsikter kring det aktuella 

sambandet mellan officiella namn och identitet. Utifrån ovanstående undersökningar har jag 

funnit inspiration till att formulera egna frågeställningar kring namn och identitet.  
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3. Teori 
 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkter jag har som grund 

för undersökningen. Breda teoretiska perspektiv lyfts fram och även definitioner av 

uppsatsens huvudbegrepp. 

 

3.1 Namn 
 

Eftersom det här arbetet baseras på namn så bör det förtydligas vad jag menar när jag skriver 

om dem då det finns flera olika typer av namn. Namn kan ses ur ett rent grammatiskt 

perspektiv som ett system av sammansatta bokstäver. Men även ur ett perspektiv som går 

bortom det grammatiska – vad namnet betyder för namnbäraren (Aldrin, 2011:34). Jag 

kommer att utgå från båda dessa definitioner eftersom frågeställningarna dels behandlar 

stavning, dels behandlar vad namnet/namnen betyder för namnbäraren. Jag väljer dessutom 

att smalna av begreppet namn till personnamn och utesluter därmed de flesta av egennamnen 

som namn på sjöar, vägar, företag etc. Andersson (2013) skriver att personnamn har som syfte 

att identifiera namnbäraren (2013:102) vilket är huvudtanken bakom frågeställningarna. För 

att vara mer exakt så använder jag mig av begreppet tilltalsnamn i uppsatsen vilket i 

vardagligt tal är förnamn, mer precist det förnamn som man tilltalas med (Aldrin 2011:34). I 

det här arbetet undersöks just förnamn, men eftersom en person kan ha fler än ett sådant namn 

(Aldrin 2011:34) så preciserar jag med begreppet tilltalsnamn.  

Skatteverket definierar efternamn som det namn som kommer sist i ledet, efter förnamnen. 

Det kan vara ett eller flera namn med syfte att visa tillhörighet till familjen eller släkten. Detta 

eller dessa namn kan föras vidare till kommande generationer eller bytas till i samband med 

äktenskap. Det går även att byta till ett efternamn som föräldern burit tidigare eller bär än idag 

(Skatteverket).   

3.2 Identitet 
 

Identitet är ett begrepp som inte är helt enkelt att definiera då det betyder olika för olika 

människor (Hammarén 2009:89). Identitet kan exempelvis definieras utifrån om man är 

kvinna eller man, religiös eller inte (ibid). Men som Hagström (2006) förklarar så går det 

även att utgå från de formella sammanhang som behandlar vad som kan identifiera oss och 

det kan då beröra faktorer som personnummer, fingeravtryck eller körkort. Hon förklarar 
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vidare med begreppet identitetsstöld där någon utger sig för att vara någon annan genom 

exempelvis kontokapning (2006:18).  Man kan också anse sig ha olika identiteter beroende på 

miljön eller situationen man befinner sig i; ibland kan miljöaktivisten i sig komma fram och 

ibland ens religiösa tillhörighet (Hammarén 2009:89). Hammarén menar alltså att identitet är 

kontextuellt och att man kan ha flera identiteter (2009:89).  

Hagström (2006) skriver om självidentitet och tillskriven identitet. Hon förklarar att 

självidentitet är ett begrepp för hur man ser på sig själv och vem man själv anser att man är 

medan den tillskrivna identiteten snarare handlar om omgivningen, om hur andra ser på en 

(Hagström 2006:152).   

Aldrin (2011) menar att identitet innebär att individer inte håller sig till en identitet utan att 

man ”genom handlingar och yttranden i konkreta situationer ständigt skapar nya bilder av sig 

själva och andra” (2011:30).  

Erving Goffman (2014) utgår i sin rapport från 1959 att livet är som en teaterföreställning 

där varje individ spelar olika roller (2014:9). Han menar att det inte bara finns en verklighet 

utan en mängd olika som tar uttryck i dessa roller (2014:181). Vidare skriver han att den roll 

som man på scen gestaltar uppfattas av publiken (verkligheten) som identisk till personens 

jag, men det jaget som publiken ser är ”en dramatisk effekt som uppstår ur en scen som visas 

upp” (Goffman 2014:218). Han menar alltså att identiteten inte är enbart en roll på 

teaterscenen, utan att människan har flera roller som kan skifta beroende på miljö. Nils 

Hammarén (2009) kritiserar nu denna mycket populära teori då han menar att med tiden har 

roller som ”kriminell” eller ”ungdom” blivit mindre tydlig och det blir därmed svårare att 

avgränsa dem, vilket enligt Hammrén (2009) gör att teorin mer eller mindre kan ha spelat ut 

sin roll (2009:28).  

Hammarén presenterar även definitionen av identitet utifrån den psykologiska forskningen 

där utvecklingstanken är i fokus. Man föreställer sig en form av mognadsprocess (Hammarén 

2009:20). Hammarén skriver vidare om Erik H. Eriksons teori om identitet vilken innefattar 

åtta åldrar eller delar av livet där individen möter olika utmaningar att ta sig igenom där 

grunden till ens identitet läggs redan i första steget (Hammarén 2009:21). Vidare om Eriksons 

teori skrivs om identitets- och rollförvirring vilken handlar om att man måste testa sig fram 

genom olika roller för att hitta den som passar en bäst vilken slutligen blir ens identitet 

(Hammarén 2009: 22f).  

Slutligen menar Hammarén att identiteten kan avgöras genom att se på en människas stil 

och vilka kläder personer bär (2009:33). Idag väljer många ungdomar att hellre köpa få dyra 

plagg än många billiga eftersom de vill framställa sig själva som personer tillhörandes en 
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högre klass (2009:33). Dessa konkreta faktorer är en definition av identitet utifrån ett socialt 

fenomen (2009:32).  

Gemensamt för dessa teorier är att människan inte innehar enbart en identitet utan flera 

som hon kan skrifta emellan beroende på situationen som hon befinner sig i, vilket jag i det 

här arbetet utgår ifrån.  

3.3 Namn och identitet 
 

Det finns ett flertal teorier om kopplingen mellan namn och identitet. Hagström (2006) skriver 

att namn och identitet har en stark sammankoppling (2006:18) och att de namn vi bär kan visa 

vilka vi är; de kan förena och särskilja oss från andra (Hagström 2006:152). Även rent 

historiskt sett stämmer denna teori väl överens med det svenska samhället. Rydman (2013) 

skriver nämligen att efternamn/släktnamn började växa fram under medeltiden och man 

kunde tydligt se vilken klass namnbäraren tillhörde. Rydman förklarar att adeln vanligen bar 

praktfulla namn (2013:119f). De lärda (präster) kändes igen genom att deras namn slutade på 

suffix som -us eller -ander (Halenius/Valander) (ibid). Borgare kändes igen genom att 

namnen var tvåledade, t.ex. Lundgren medan bönderna kändes igen genom patronymikon, 

alltså namn som ärvts av sin far t.ex. Persson eller Persdotter (ibid). Det går därmed att se att 

namnet var ens identitet redan under tidiga år. Bar en person ett patronymikon kunde man 

anta att denne tillhörde ett bondesamhälle.  

Hagström (2006) förklarar att identiteten är personlig men även kulturell då namnet visar 

vilka vi är och vilka vi inte är. Namn visar exempelvis att vi tillhör den här familjen och inte 

den andra, eller att vi tillhör en viss nation (2006:152).  

I Aldrins (2016) arbete om namn och identitet uppmärksammar hon forskning från Alford 

som menar att det finns en direkt koppling mellan namn och identitet och att namnet är en 

hjälp för att skapa identiteten (2016:5). Utifrån föräldrars perspektiv skriver Aldrin om Layne 

vars undersökning visar att föräldrar som har förlorat sitt barn innan födsel talar ändå om 

barnet med hjälp av namnet som om hon vore på plats och en egen individ (Aldrin 2016:6). 

Slutligen skriver Aldrin om Joubert som menar att namn och identitet kopplas ihop till hur 

namnbäraren ser på sig själv, gillar hon sig själv tenderar hon att även gilla sitt namn (Aldrin 

2016:6).  

I det här arbetet kommer jag att utgå från att det finns en koppling mellan namn och 

identitet samt att de, precis som Hagström (2006) och Joubert och Alford uttrycks i Aldrins 
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(2016) arbete, har en särskiljande funktion där namnen visar att en person tillhör en viss grupp 

eller familj.  
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4. Metod och material  
 
I det här kapitlet presenteras undersökningens metod och material. Jag har valt att använda 

mig av enkäter och har tagit hänsyn till vad Göran Ejlertsson (2019) och Jan Trost & Oscar 

Hultåker (2016) skrivit i sina böcker om den typen av metod.  

 

4.1 Metod 
 

Jag har valt att använda mig av både en kvalitativ och kvantitativ metod. I enlighet med 

Göran Eljertssons (2019) rekommendationer i Enkäten i praktiken. En handbok i 

enkätmetodik utförs en enkätundersökning för att undersöka gymnasieelevers åsikter kring 

namn och identitet. Anledningen till att enkäter valdes istället för intervjuer främst eftersom 

jag vill studera en bredare målgrupp än vad intervjuer har möjlighet att ge (Eljertsson 

2019:15). Han uttrycker även att genom att använda enkäter får de svarande tid att fundera på 

frågorna och därmed vad de ska svara (2019:15). Eljertsson skriver vidare att genom den här 

metoden så elimineras intervjuareffekten där den svarande i olika hög grad ”påverkas av 

intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor” (2019:15). Eljertsson (2019) lyfter fram att 

en nackdel med enkäter är att de svarande inte ges möjlighet att ställa följdfrågor (2019:16). I 

min enkätundersökning var dock detta inte ett problem då jag valde att dela ut enkäterna till 

gymnasieeleverna i sina klassrum och jag var därmed på plats när de svarade på enkäten. Jag 

uppmanade dem dessutom att ställa frågor till mig om det var något som de undrar över. En 

annan nackdel som Eljertsson (2019) lyfter fram är att jag som undersökare inte har möjlighet 

att ställa följdfrågor, vilket jag skulle kunna göra vid intervjuer (2019:16). Detta försökte jag 

undvika i så hög grad som möjligt genom att utforma en genomarbetad enkät som jag 

dessutom lät testa på fem personer innan jag gav ut dem till gymnasieeleverna.  

De som har svarat på enkäten är gymnasieelever från en skola i södra Sverige. Totalt har 

45 elever svarat på enkäten och alla läser ett studieförberedande program. Eleverna är inne på 

sitt andra och tredje år vilket innebär att de är över 15 år och jag behöver inte inhämta 

godkännande från målsman. Efter att ha varit i kontakt med klassernas lärare fick jag tillåtelse 

att träffa eleverna och personligen dela ut enkäterna. Det gjorde att jag själv kunde presentera 

arbetet för dem. Som Trost & Hultåker (2016:44) förklarar så är det viktigt att ha en god 

relation till dem som ska svara på enkäten för att få så bra svar som möjligt och jag ansåg att 

om de får träffa mig kanske förtroendet för mig ökar. Jag gav övergripande information om 
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arbetet; att det är en C-uppsats som kommer att publiceras och att jag därmed behöver deras 

tillåtelse att använda de uppgifter de ger mig, att uppsatsen handlar om personnamn och om 

de kan kopplas ihop med namnbärarens identitet samt att jag förklarade att jag med 

tilltalsnamn menar det förnamn som de tilltalas med. Jag informerade dem även muntligt om 

att det är frivilligt att delta. Den informationen står även i ett missivbrev som delades ut. 

Missivbrevet delades ut i två syften, dels i förhoppning om att informanterna skulle få en 

djupare förståelse om varför det är viktigt att de svarar ordentligt, dels av etiska skäl då det är 

viktigt att personerna som ska svara på enkäten får information i skriftlig form. Eftersom jag 

var på plats när enkäten fylldes i dök det upp ett par frågor, exempelvis om det eventuella 

efternamnsbytet (se fråga 4 och 5 i bilaga 2). Informanten ville veta om sitt nuvarande 

efternamn fick behållas eller om det försvann helt. I det exemplet skulle det nuvarande 

efternamnet ersättas med ett nytt. Andra elever ville dubbelkolla att de inte behövde fylla i 

sina efternamn. 

Anledningen till att eleverna svarade på enkäten i klassrummet är utefter Trost & Hultåkers 

(2016:58) rekommendation att informanterna i en idealisk situation svarar under samma 

förhållanden. Det var totalt fyra klasser varav tre svarade på förmiddagen, medan den fjärde 

svarade direkt när de kom till skolan på morgonen. Enkäterna delades ut i pappersform och 

introducerades med ett missivbrev som dessvärre inte lästes eller behölls av så många elever. 

Det tog 5–15 minuter för eleverna att fylla i enkäten. I enkätsvaren finns en del stavfel och 

ogrammatiska formuleringar vilka jag har valt att korrigera när jag citerar vilket bidrar till 

informanterna anonymiseras ytterligare. I vissa citat har informanterna valt att skriva ut sina 

för- och efternamn. Alla dessa namn är i uppsatsen fingerade. 

I avsnitt 5.4 görs det jämförelser mellan frågorna från samma informant. Fråga 1 jämförs 

med fråga 4 och 5 (angående efternamn). Fråga 2 jämförs med fråga 3 bland tilltalsnamnen 

och fråga 2–4 bland tilltalsnamnen jämförs med fråga 1, 3, 4 och 5. Det är således inte alla 

frågor som jämförs, och det är inte heller alla informanters svar på de nämnda frågorna som 

jämförs. Detta är en avgränsning som jag har gjort för att på ett så bra sätt som möjligt kunna 

svara på frågeställningarna. Mer specifik förklaring till urvalet presenteras i samband med 

resultatet.  
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4.2 Material 
 
Enkäten konstruerades med hänsyn till de rekommendationer som Eljertsson (2019) och Trost 

& Hultåker (2016) uttrycker i sina böcker. Enkäten består av 17 frågor med fem öppna och 12 

stängda frågor (se bilaga 2).  

De stängda frågorna består av attitydfrågor med ja/nej-alternativ eller skalor. Jag har 

därmed bett de svarande att ta ställning till frågorna. Trost & Hultåker (2016) varnar för att 

överanvända denna typ av frågor då de kan trötta ut den som ska svara eller att svaranden 

”helt enkelt glömmer bort vad svarsalternativen handlar om” (2016:70). Detta har jag försökt 

att undvika dels genom att låta enkäten vara luftig vilket enligt Trost & Hultåker (2016) inte 

tröttar ut de som ska svara och dels genom att svarsalternativen inte är samma på varje 

attitydfråga. Dessutom skiftar svarsalternativen genom att sex frågor består av ja/nej-

alternativ, fyra frågor med skalor och tre frågor med svarsalternativ. Tre av de stängda 

frågorna består av skalor där informanten får gardera hur mycket de trivs med sina namn och 

hur mycket tilltalsnamnet säger om de som person. I allra högsta grad har jag undvikt att 

lägga in svarsalternativ som är neutrala. Trost & Hultåker (2016) menar att det råder en 

diskussion om man bör ha med ett sådant neutralt alternativ eller inte (2016:75). De skriver att 

fördelen är att de svaranden kanske inte kan ta ställning till påståendet och bör därmed kunna 

uttrycka det, å andra sidan skriver de att om det finns ett neutralt alternativ så väljer svaranden 

detta för att slippa ta ställning (2016:75). Jag har valt att enbart ha med ett sådant alternativ i 

arbetets undersökning eftersom jag vill undvika att de som ska svara väljer det alternativet för 

att slippa ta ställning. Anledningen till att ett neutralt alternativ finns med på fråga 1 i alla fall 

under rubriken ”Slutligen…” (se bilaga 2) är eftersom jag kan utläsa ett resultat även om de 

kryssar i alternativet att de inte gillar något av sina namn.  

De öppna frågorna är färre än de stängda eftersom jag har tagit hänsyn till de för- och 

nackdelar som Trost & Hultåker (2016) presenterat. De skriver att det är betydligt mer 

tidskrävande att tolka svaren när informanterna själva får uttrycka sig fritt samt att de kan ha 

en svår handstil som inte går att läsa, eller att det kan vara svårt att förstå vad de menar (Trost 

& Hultåker 2016:74). Trost & Hultåker (2016) uppmärksammar även att det interna bortfallet 

är betydligt större bland öppna frågor än bland stängda (Trost & Hultåker 2016:75). Trots 

dessa nackdelar så har jag ändå valt att ha några öppna frågor eftersom just de frågorna 

handlar om deras personliga åsikter där jag inte vill formulera svaren åt dem genom 

svarsalternativ. Under rubriken ”Angående ditt tilltalsnamn…” finns det en öppen fråga, fråga 

7 (se bilaga 2). I frågan efterfrågas en alternativ stavning på deras tilltalsnamn, vilket är en 
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fråga som kräver att svaranden själva får skriva ut hur de kan tänka sig att stava sitt namn. I 

fråga 9 under samma rubrik vill jag veta hur gymnasieeleverna skulle reagera om en journalist 

som intervjuat dem inför en tidningsartikel stavat deras namn fel. Den här frågan skulle kunna 

ha varit stängd och jag hade kunnat ge svarsalternativ istället. Men eftersom en reaktion 

efterfrågas så vill jag att eleverna själva ska föreställa sig situationen och själva fundera ut hur 

de skulle reagera. Även fråga 6 under rubriken ”Angående ditt efternamn…” skulle kunna 

vara stängd där jag ger svarsalternativ eftersom frågan handlar om varför de kan tänka sig att 

byta efternamn. Ett vanligt svar förutsatte jag skulle vara giftermål men hade jag skrivit ut det 

som alternativ så hade kanske inga andra tankar eller alternativ dykt upp. Efter Trost & 

Hultåkers (2016) rekommendation så avslutar jag enkäten med en öppen fråga där de 

svaranden får möjlighet att ge ytterligare kommentarer angående sina namn (2016:75).  

Jag anser mig ha nått ut till ett representativt urval. I grupperna som svarat finns därmed 

både killar och tjejer, med svenskt påbrå och utländskt påbrå i åldrarna 15–19 och de läser 

alla ett studieförberedande program. 

Det interna bortfallet, enskilda frågor i enkäten som inte besvarats, är mycket lågt. Av de 

17 frågor som enkäten består av är det enbart tre frågor som lämnats tomma av totalt fem av 

45 informanter. Fråga 8 (se bilaga 2) angående felstavning av tilltalsnamn har lämnats tom av 

en informant. Fråga 4 (se bilaga 2) angående om de kan tänka sig att byta efternamn till ett 

annat familjenamn har lämnats tom av två informanter. Den ena informanten väljer dock att 

lägga till ett eget svar: ”Skulle vilja lägga till”. Jag väljer att räkna bort det här svaret eftersom 

jag vill veta om de kan tänka sig att ta bort sitt nuvarande efternamn och ersätta det med ett 

annat. Slutligen har fråga 6 angående efternamnen har två uteblivna svar. 

Enkäten fylldes i för hand vilket gör att det i vissa fall skulle kunna vara svårt att tyda vad 

det står, men den osäkerheten har uppkommit enbart en gång. Informant 11 har fyllt i att hon 

kan tänka sig att byta efternamn och uppmanas därmed att svara på frågan varför. 

Informanten skriver: ”Mitt efternamn är jättevanligt så jag hade gärna bytt till något annat, när 

jag gifter mig”. Anledningen till att jag är osäker på hur detta yttrande ska tolkas är att jag 

finner det svårt att avgöra hur mycket vikt informanten lägger på sitt kommatecken. Denna 

osäkerhet gör att jag inte får det klart för mig om informanten menar att hon i dagsläget kan 

tänka sig att byta efternamn och ger ytterligare ett alternativ att hon även kan tänka sig byta 

efternamn när hon gifter sig. Yttrandet kan också tolkas som att hon kan tänka sig att byta 

efternamn men först vid giftermål. Jag väljer att tolka detta svar som att informanten menar 

att hon gärna byter efternamn men först när hon gifter sig. Även informant 13 har gett några 

svar som har varit svåra att tolka då de säger emot sig själva. Informanten kryssar i att han 
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delar efternamn med båda sina föräldrar samt att han kan tänka sig att byta efternamn 

antingen till något som finns i familjen eller något som inte finns i familjen (se fråga 2–5 

angående efternamn i bilaga 2). Men när sedan följdfrågan kommer om varför han kan tänka 

sig att byta skriver han att han gillar sina föräldrars efternamn. Informanten svarar således inte 

på frågan då han redan bär sina föräldrars namn. Jag uppfattar det som att informanten tolkat 

frågan fel och därför kommer jag att stryka hans svar på dessa frågor. Dock kommer jag i 

resultatet citera hans svar på fråga 5 men under rubriken 5.3.1 Positiva kommentarer kring 

namnet eftersom han vidare uttrycker åsikter som är intressanta för resultatet. Jag kommer 

alltså att flytta hans kommentar från fråga 5 till fråga 2 under rubriken ”Slutligen…” som om 

han skrivit den kommentaren som en övrig tanke. 

I övrigt har alla svar varit tydliga att förstå men det bör uppmärksammas att några 

informanter vid vissa frågor väljer att ge flera svar. I resultatet kommer jag vara tydlig med att 

frågan som behandlas fått flera svar av samma informant.  

 

4.3 Etiska överväganden 
 

Eftersom materialet till arbetet är insamlat genom att dela ut enkäter där jag som undersökare 

bland annat ber om informanternas namn finns det en del etiska överväganden att ta hänsyn 

till. GDPR (The general data protection regulation) som 2018 ersatte personuppgiftslagen 

informerar om att jag är ansvarig för de personuppgifter som jag samlar in och jag måste 

därmed se till att ingen obehörig får tag på dem, samt att uppgifterna raderas när projektet är 

klart. De informerar även om att jag måste ha giltiga skäl till att samla in personuppgifter och 

att samtycke måste ges från de svarande (Dataskyddsförordningen EU 2016/679). Enligt 

GDPR är personuppgifter de uppgifter som på något sätt kan knytas till individen. De 

personuppgifter som jag har samlat in som kan kopplas direkt till individen är deras förnamn. 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) bör fyra 

forskningsetiska krav beaktas: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Dessa har jag uppfyllt genom att informera gymnasieleverna om 

undersökningen och att det är frivilligt att delta, genom att inhämta samtycke på ett icke 

utpekande sätt, genom att ta hand om deras uppgifter på ett effektivt sätt och att skriva 

uppsatsen på ett sätt som gör att det inte går att identifiera vem som har uttryckt vilken åsikt, 

samt att deras uppgifter enbart kommer att behandlas i det här arbetet. Informanterna har 

blivit informerade om sina rättigheter samt att i missivbrevet står min mejladress vilket gör att 
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de när som helst kan kontakta mig och be mig radera deras uppgifter. Eftersom de flesta 

elever valde att inte behålla missivbrevet efter att de besvarat enkäten informerade jag de i 

efterhand att om de behöver få tag på mig så kan de även vända sig till sin lärare som har 

mina kontaktuppgifter samt att eftersom det enbart finns en person med mitt namn så är jag 

enkel att hitta genom att söka på mitt namn på internet. Ingen av eleverna har valt att avbryta 

sin medverkan. Samtycket har inhämtats på ett icke utpekande sätt genom att jag i slutet av 

enkäten ställt frågan om jag får använda deras uppgifter i min C-uppsats. Där får de kryssa i 

ja eller nej utan att någon av de andra svarande vet vad de fyllt i. Jag anser mig inte på något 

vis ha påtvingat dem att svara ja då jag har varit väldigt tydlig med att de inte behöver ge mig 

samtycke. De svarande fyller i enkäten i samma sal som det finns andra personer vilket gör att 

jag ville vara så diskret som möjligt med frågan om samtycke, vilket är anledningen till att 

den finns med i skriftlig form sist i enkäten. Eftersom frågan om samtycke finns i slutet av 

enkäten kan de dölja ett eventuellt nej-svar genom att ändå svara på frågorna men kryssa i att 

jag inte har deras samtycke.  

 

4.4 Metodkritik 
 
Jag anser att validiteten i det här arbetet kan anses som hög. Eftersom jag har utformat enkäter 

är det viktigt att frågorna som ställs är rätt och riktade till rätt grupp av människor, vilka i det 

här fallet är gymnasieelever. Metoden och enkätens frågor är kopplade till arbetets 

frågeställningar och jag anser att jag därmed har mätt det som jag vill mäta.  

Angående reliabiliteten i arbetet anser jag att den är någorlunda hög och skulle 

undersökningen göras på nytt borde liknande resultat uppstå. Men eftersom informanterna 

kommer från en liten by och att de alla läser ett studieförberedande program kanske deras svar 

skiljer sig från om undersökningen gjorts i en stor stad eller med informanter som läser 

gymnasiala yrkesutbildningar. Jag har varit tydlig och genomskinlig i min beskrivning av 

metod och förklarat varför jag gjort de val som jag har gjort vilket jag anser ökar arbetets 

tillförlitlighet. Ett representativt urval har inkluderats i undersökningen vilket gör att det 

förmodligen inte är tillfälligheter som skapat resultatet. Dessutom har ett någorlunda stort 

urval av representanter inkluderats i mätningarna.  

Jag vill här uppmärksamma fråga 2 angående elevernas tilltalsnamn där jag ber dem att 

svara utifrån en skala från 1–4 hur mycket de tycker om sitt tilltalsnamn. Där har jag varit 

otydlig med att specificera vilken siffra som motsvarar vilken grad. Jag menar att 1 är lägst 

och 4 är högst, men det kan vara som så att någon har tolkat det tvärtom. Denna oklarhet 
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sänker reliabiliteten något men utefter de svar jag har fått på fråga 2 i kombination med resten 

av svaren i enkäten så tror jag att mina informanter svarat utifrån min tolkning. Även fråga 1 

angående informanternas efternamn är formulerad på detta vis.  
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5. Resultat 
 
I det här avsnittet kommer resultaten från enkäterna att presenteras. Först redovisas svaren 

angående informanternas tilltalsnamn och sedan svaren angående efternamnen. I avsnitt 5.3 

presenteras de svar som informanterna gett angående om de har några andra tankar om sina 

namn. Totalt 17 informanter har gett svar varav en har valt att ge två kommentarer vilket gör 

att det finns fler svar med i beräkningarna än vad det finns informanter. Sist i det här avsnittet 

görs en jämförelse av några av informanternas åsikter. 

 

5.1 Tilltalsnamn  
 

I den här delen presenteras frågorna 2-9 (se bilaga 2). Fråga 1 består av vilket tilltalsnamn de 

har och av etiska skäl kommer jag inte att skriva ut dem. Den frågan finns främst till för mig 

för att bättre förstå informanternas svar. Frågorna angående tilltalsnamnen delas in i två 

kategorier vilka berör deras tankar kring sitt tilltalsnamn och ett eventuellt namnbyte. 

Kategorin som behandlar byte av tilltalsnamn behandlar även de frågor som handlar om att 

ändra stavning på sitt tilltalsnamn.  

 

5.1.1 Åsikter om det egna tilltalsnamnet 
 
I den här delen presenteras fråga 2, 3, 8 och 9. I diagram 1 går det att avläsa att majoriteten av 

informanterna i någon grad uttrycker att de tycker om sitt tilltalsnamn. De svarande fick fylla 

i på en skala från 1-4 hur mycket de tycker om sitt namn, där alternativ 1 är lägst och 

alternativ 4 är högst. 58 % väljer att kryssa i alternativ 4 och 27 % alternativ 3, vilket betyder 

att majoriteten tycker om sina tilltalsnamn. 13 % har fyllt i alternativ 2 och 2 % fyller i 

alternativ 1 och ogillar därmed sitt namn.  
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Diagram 1. Hur mycket informanterna tycker om sitt tilltalsnamn. 

 

Resultatet på fråga 3 presenteras i diagram 2 och berör om de tycker att tilltalsnamnet säger 

något om de som person. Frågan har en skala med 4 alternativ: namnet säger 

inget/lite/mycket/väldigt mycket om dem. Majoriteten på 49 % uttrycker att namnet säger lite 

om dem. Minoriteten på 7 % uttrycker att namnet säger väldigt mycket om dem. Däremellan 

har 18 % svarat att namnet säger mycket om dem och 27 % svarar att namnet inte säger något 

om dem. Det är således en minoritet som uttrycker att namnet inte säger något om dem, de 

flesta har kryssat i att även om namnet inte säger mycket om dem så säger det ändå något.  
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Fråga 2. På en skala från 1-4, hur mycket tycker du om ditt 
tilltalsnamn?
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Diagram 2. Hur mycket informanterna tycker att tilltalsnamnet säger om sig själva.  

 

Fråga 8 har ett uteblivet svar vilket innebär att det finns 44 svar med i beräkningarna. De 

svaranden sätts in i en situation där de ser ett brev eller en lapp med deras namn på. 

Majoriteten på 75 % uttrycker att även om tilltalsnamnet vore felstavat skulle de tänka att 

brevet eller lappen är till dem, medan 25 % inte skulle tänka att det är till dem på grund av 

felstavningen.  

Fråga 9, vars resultat visas i diagram 3, angående åsikter om tilltalsnamn är öppen och 

informanterna får svara på hur de skulle reagera om en journalist som intervjuat dem inför en 

tidningsartikel stavat deras tilltalsnamn fel. Eftersom frågan är öppen har de svarande haft 

möjlighet att formulera sig fritt vilket betyder att svaren tolkas utefter om de uttryckt en 

negativ reaktion på felstavningen eller om de skulle vara oberörda. Hela 78 % uttrycker att de 

skulle vara oberörda om de ser felstavningen. En av dessa informanter uttrycker att hon inte 

skulle bry sig, men samtidigt tycker hon att det vore respektlöst. Resterande 22 % uttrycker 

att någon form av irritation eller besvikenhet skulle uppstå. I exempel (1) – (4) visas exempel 

från några av de resterande 22 procenten som uttrycker att de skulle reagerat negativt. 

(1) Jag hade tyckt att det vore tråkigt och att alla kanske inte skulle veta att det var jag 
(2) Det är många som stavar fel på mitt förnamn, de lägger ofta till ett ”h” och man sneglar ju lite och 

blir irriterad 
(3) Jag skulle bli lite irriterad och besviken för mitt namn är lättstavat och förväntar mig att hen kan 

stava det 

(4) Skulle sagt till och tyckt att det hade varit lite oprofessionellt 
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Diagram 3. Om informanterna skulle reagera om en journalist som intervjuat dem 
stavat deras tilltalsnamn fel. 

5.1.2 Byte av tilltalsnamn 
 

I den här delen behandlas fråga 4–7 (se bilaga 2). Fråga 5 och 7 är följdfrågor till fråga 4 och 

6 vilket gör att inte alla 45 informanter har besvarat de frågorna. 

 Fråga 4 vill veta om svaranden kan tänka sig att byta tilltalsnamn. En majoritet på 78 % 

svarar att de inte kan tänka sig att byta, men 22 % skriver att de kan tänka sig att heta något 

annat i förnamn.  

 

 
Diagram 4. Följdfråga till de informanter som kryssat i att de kan tänka sig att byta 
tilltalsnamn. 

 

Fråga 5 är en följdfråga till de 22 procenten som har fyllt i att de kan tänka sig att byta 

tilltalsnamn. Eftersom det är så få svaranden på denna fråga presenteras resultatet av svaren i 

absoluta tal istället för i procent. I diagram 4 avläses att en person svarar att det är många som 

har samma namn som henne och att hon av den anledningen kan tänka sig att byta. Tre 

personer skriver att de tycker att namnet de bär inte är fint. En person uttrycker att namnet 

inte speciellt för just henne och två personer skriver att de inte trivs med sitt tilltalsnamn. 

Resterande tre personer uppger att det finns andra namn som är finare och mer passande för 

dem.  

I fråga 6 uppger 91 % att de inte kan tänka sig att byta stavning på sitt tilltalsnamn medan 

9 %, alltså 4 personer, uppger att de kan tänka sig att byta stavning. I följdfråga 7 skriver 
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informant 8 och 15 att de kan tänka sig att ersätta sitt S respektive C med bokstaven Z. 

Namnen skulle enligt min tolkning således fortfarande låta likadant men stavas annorlunda. 

Informant 41 stavar sitt namn med V och kan tänka sig att byta ut det mot W. Även hennes 

namn kommer fonetiskt vara samma. Informant 19 kan tänka sig att byta ut bokstaven I mot 

ett G vilket betyder, enligt min tolkning, att hennes namn skulle låta något annorlunda. Här 

vill jag uppmärksamma att informanten inte har ett nordiskt klingande namn vilket gör att jag 

är något osäker på hur namnet ska uttalas. Skulle bokstaven I bytas ut mot ett G förmodar jag 

att en fonetisk skillnad skulle uppstå men den skulle inte vara så stor.  

 

5.1.3 Sammanfattning av tilltalsnamn 
 

Resultaten från de frågor som rör tilltalsnamn visar att majoriteten av gymnasieeleverna 

tycker om och trivs med sina namn och enbart ett fåtal kan tänka sig att byta bort det eller 

ändra stavning. Av de som kan tänka sig att ändra stavning så är det nästan enbart mot en 

bokstav som låter likadant som den som ersätts. Av de informanter som kan tänka sig att byta 

tilltalsnamn är det främst av anledningen att de inte tycker om sina namn och att det finns 

namn som är bättre för dem.  

 
 

5.2 Efternamn 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera svaren från de frågor som behandlar 

informanternas efternamn. Alla enkätfrågor kommer att behandlas under samma rubrik 

eftersom de hänger ihop med varandra.  

 

5.2.1 Tankar kring efternamn 
 

I diagram 5 visas resultatet från fråga 1 angående informanternas efternamn. Majoriteten av 

informanterna har fyllt i att de tycker om sitt efternamn väldigt mycket. Hela 67 % har kryssat 

i alternativ 4 på en skala på 1–4. Svarsalternativ 3 är det 13 % som kryssat i och resterande 20 

% har fyllt i alternativ 2. Svarsalternativ 1 är det ingen som har fyllt i vilket betyder att ingen 

har uttryckt att de verkligen ogillar sitt eller sina efternamn.  
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Diagram 5. Hur mycket informanterna trivs med sina efternamn. 

 

Fråga 2 är en bakgrundsfråga som efterfrågar vems efternamn informanten bär. 56 % skriver 

att de delar efternamn med båda sina föräldrar. 29 % delar efternamn enbart med sin pappa. 

11 % delar efternamn enbart med sin mamma och 4 % bär dubbelnamn, ett namn från vardera 

förälder.  

I diagram 6 går det att se att informanterna är eniga om att de tycker att sitt efternamn 

säger något om deras familj. Hela 83 % svarar ja och enbart 17 % svarar nej.  
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Diagram 6. Diagrammet visar om informanterna tycker att efternamnet säger något om 
deras familj 

Fråga 4 angående om gymnasieeleverna kan tänka sig att byta efternamn till någon annan 

familjemedlems har två uteblivna svar vilket innebär att resultatet visar svar från 43 

informanter istället för 45. En majoritet på 67 % fyller i att de inte kan tänka sig att ta ett 

annat släktnamn, medan 33 % kan tänka sig att bära ett annat släktnamn. Fråga 5 frågar 

istället om de kan tänka sig att byta till ett efternamn som inte finns i släkten. Alla informanter 

har svarat på den frågan och 56 % har kryssat i att de inte kan tänka sig att byta efternamn till 

något som inte finns i släkten, medan 44 % kan tänka sig att byta.  

I diagram 7 visas en sammanställning av fråga 4 och 5 som visar antalet informanter som 

kan tänka sig att byta efternamn, antingen till ett släktnamn eller ett annat efternamn. 

Majoriteten på 58 % skriver att de kan tänka sig att byta efternamn av någon anledning, men 

så många som 42 % skriver att de inte kan tänka sig att byta efternamn över huvud taget. Det 

finns även informanter som skriver att de kan tänka sig att byta efternamn, men enbart till ett 

som redan finns i släkten. 23 % har angett det alternativet. Hela 46 % har angett att de kan 

tänka sig att byta efternamn men enbart till ett som inte finns i släkten. 

 

 

 
Diagram 7. Totalt antal informanter som kan tänka sig, och inte tänka sig, att byta efternamn. 
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Diagram 8. Diagrammet visar anledningar som informanterna uttryckt skulle kunna 
vara för att byta efternamn. 

 

Fråga 6, vars resultat visas i diagram 8, är en följdfråga som personerna som svarat ja på fråga 

4 och/eller fråga 5 bedes svara på. Det är en öppen fråga vilket gör att det har blivit flera olika 

svar. 26 informanter svarade på fråga 4 och/eller 5 och borde därmed svara på fråga 6, men 

två informanter har lämnat ett tomt svar vilket innebär att 24 informanter har svarat på 

följande fråga. Det tillkommer sex svar eftersom tre informanter gett två svar vilket betyder 

att det finns 27 svar med i beräkningarna. De flesta, 56 %, har svarat att de kan tänka sig att 

byta efternamn vid giftermål och 10 % svarar att de anser sig ha ett vanligt efternamn som de 

vill byta bort. 15 % uttrycker att de kan tänka sig att byta efternamn om de gillar det andra 

namnet mer, varav en informant skriver att hon vill ha ett namn som är adelt och som ingen 

förutom hennes släkt får bära. Resterande 15 % har svarat väldigt olika och det är enbart en 

informant till varje svar. Informanternas kommentarer visas i (5) – (8) nedan.  

 

(5) Giftermål eller drastisk förändring som gör att jag inte skulle vilja känna mig vid min familj med 
mitt nuvarande efternamn 

(6) För att jag har ett utländskt efternamn. Tyvärr är det fortfarande ojämställdhet i Sverige. Hade jag 
sökt jobb och hade en svenskt efternamn hade jag haft lättare att få det jobbet 

(7) Det hade räckt med ett efternamn 
(8) Jag skulle aldrig ta bort Svensson men jag vill lägga till Kusturica. Det är för att jag har ett stort 

släktträd som heter Kusturica 
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5.2.2 Sammanfattning av efternamn 
 
Det visar sig i undersökningen att även efternamn ligger informanterna nära och de flesta trivs 

väldigt bra med namnet/namnen som de bär. Det framkommer även att informanterna anser 

att efternamnet säger något om deras familj och majoriteten kan inte tänka sig att byta bort det 

mot något annat. En av informanterna uttrycker även att hon idag bär ett efternamn som hon 

delar med båda sina föräldrar och att hon kan tänka sig att lägga till ytterligare ett efternamn 

som representerar hennes släkt.  

 

5.3 Övriga tankar kring namn 
 

I slutet av enkäten finns en fråga som ger de svarande möjlighet att uttrycka om de har några 

fler tankar kring sina namn. 17 informanter väljer att ta den möjligheten och skriver utförligt 

sina synpunkter. Två informanter har skrivit två kommentarer vilket gör att det finns 17 

informanter men 19 svar i beräkningarna. 74 % uttrycker specifikt positiva åsikter om sina 

egna namn, 16 % uttrycker negativitet i kommentarsfältet och resterande 10 % uttrycker 

övriga kommentarer.  I sista delen av enkäten finns det en fråga om vilket av sina namn 

informanterna tycker mest om. De får välja mellan sitt förnamn, efternamn eller inget av dem. 

En av informanterna har kryssat i både för- och efternamn vilket gör att det finns 46 svar med 

i beräkningarna. I diagram 9 nedan går det att avläsa att det är en knapp majoritet på 52 % 

som tycker mest om sitt förnamn, 46 % tycker mest om sitt efternamn och 2 % tycker inte om 

något av sina namn. 

 



 

27 

 

Diagram 9. Diagrammet visar vilket av sina namn informanterna mest tycker om. 

 

5.3.1 Positiva kommentarer kring namnet 
 

Den vanligaste positiva åsikten som uttrycks av totalt 85 % av de 14 som svarat på frågan är 

att de vill uppmärksamma att de har ovanliga och/eller utländska namn, vilket är något som de 

uppskattar. I exempel (9) – (12) nedan visas exempel på hur uppskattningen av namnet kan 

uttryckas. De uttrycker även den identifierande och urskiljande faktorn med att bära ett 

ovanligt namn.  

(9) Folk brukar säga att man blir intresserad av att se vem jag är som person och undrar vart jag 
kommer ifrån pga. mitt namn 

(10) Jag tycker om min mammas och pappas efternamn då det är utländskt och symboliserar vart jag 
kommer ifrån 

(11) Jag tycker att mitt namn identifierar mig. Det är så man vet och känner igen mig, därför håller jag 
mitt namn kärt 

(12) Jag tycker om att ha ett ovanligt namn för att inte blandas ihop med någon 

15 % skriver att de har vanliga namn och att de tycker om det. De påstår att eftersom namnen 

är vanliga kan det enbart tyda på att folk tycker att namnet är fint, vilket de själva också 

tycker. Informant 15 uttrycker dessutom att hennes tilltalsnamn kan stavas på många olika 

sätt, vilket jag tolkar som att även fast namnet är vanligt så kan stavningen vara en faktor som 

ändå gör att individerna skiljs åt.   
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5.3.2 Negativa kommentarer kring namnet 
 

16 % uttrycker att de på ett eller annat sätt ogillar sitt/sina namn. Informant 34 åsyftar sitt 

efternamn och upplever att det kan kopplas till något dåligt. Samma informant uttrycker även 

i enkäten att hon kan tänka sig att byta efternamn, vilket möjligtvis är på grund av den 

negativa kopplingen. Informant 37 åsyftar båda sina namn med motiveringen att hennes namn 

är vanliga och tråkiga och även hon har fyllt i att hon kan tänka sig att byta efternamn men 

inte tilltalsnamn.  

 

5.3.3. Övriga kommentarer 
 

Till de övriga kommentarerna hör de 10 % som inte uttrycker en värdering, utan enbart en 

kommentar. En informant skriver att hon har ändrat stavning på sitt efternamn och bytt ut 

bokstaven ”K” till ”C”. I (13) ser vi kommentaren från informant 22 som uttrycker att hon 

finner det märkligt att någon annan ska bestämma vad man ska heta:  

(13) Varför ska man som barn få ett namn som man inte har valt? Varför ska någon annan bestämma 
över vad vi ska heta under hela vår livstid? 

 
 

5.3.4 Sammanfattning av övriga tankar kring namn 
 

När informanterna själva får uttrycka vilken åsikt de vill kring namn väljer en överlägsen 

majoritet att skriva något positivt om sitt eller sina egna namn. De allra flesta väljer att 

uppmärksamma att de har ovanliga och/eller utländska namn som de tycker identifierar dem. 

De uppmärksammar även att namnet väcker intresse hos andra som gärna frågar var de 

kommer ifrån. Två informanter uppmärksammar även den särskiljande faktorn att det är 

genom namnet som man särskiljs från alla andra och att de därför håller namnet kärt. Av de få 

informanter som uttrycker negativitet skriver en av dem att hon finner att hennes namn kan 

kopplas till något dåligt som hon inte vill associeras med. Den andra informanten skriver att 

hon anser sig ha tråkiga namn. 
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5.4. Jämförelse av åsikter kring tilltalsnamn och efternamn 
 

I den här delen så kommer jag att jämföra några av svaren i enkäten med varandra för att 

tydligare kunna svara på mina frågeställningar. Jag kommer att jämföra fråga 1 angående 

efternamn med fråga 4 och 5, samt fråga 2–5 angående tilltalsnamn (se bilaga 2).  

 

5.4.1. Jämförelse av svaren gällande efternamn 
 

I diagram 5 ovan går det att avläsa att det är en tydlig minoritet som inte trivs så mycket med 

sina efternamn. Alternativ 1 är det 0 % som kryssat i och alternativ 2 är det 20 % som kryssat 

i. Av de 20 procenten, vilka motsvarar nio informanter, som svarat dessa två lägsta alternativ 

så är det åtta stycken som i fråga 4 och 5 kryssat i att de kan tänka sig att byta efternamn. Av 

dessa åtta så är det fyra stycken som enbart kan tänka sig att byta efternamn om det är ett 

namn som redan finns i familjen och enbart en person kan tänka sig att bara byta efternamn 

om det inte är en släktings. Resterande tre kan tänka sig båda alternativen. För att förtydliga 

dessa siffror betyder de att av de informanter som inte trivs med sitt/sina efternamn så kan 

nästan alla tänka sig att byta bort det, antingen till ett efternamn som redan finns i familjen 

eller till ett nytt. 

 

5.4.2 Jämförelse av svaren från Agnes, Ebba och Sofia 
 

Bland mina informanter finns det några som har samma tilltalsnamn; Agnes, Ebba och Sofia. 

Jag kommer här att jämföra deras svar från fråga 2–5 angående tilltalsnamn och kommer 

således undersöka om de med samma namn tycker om sina tilltalsnamn (fråga 2), om de säger 

något om de som personer (fråga 3), om de kan tänka sig att byta tilltalsnamn (fråga 4) och i 

så fall varför (fråga 5).  

I fråga 2 fyller Agnes 1 i att hon inte tycker om sitt namn medan Agnes 2 fyller i att hon 

tycker om sitt tilltalsnamn väldigt mycket. På fråga 3 fyller Agnes 1 i att hon tycker att 

tilltalsnamnet säger lite om henne och Agnes 2 skriver att hon tycker att tilltalsnamnet säger 

mycket om henne. Varken Agnes 1 eller 2 kan tänka sig att byta. 

Ebba 1 fyller i alternativ 3 på fråga 2, vilket betyder att hon tycker om sitt tilltalsnamn och 

Ebba 2 fyller i alternativ 4 och uttrycker därmed att hon tycker om sitt tilltalsnamn väldigt 

mycket. Ebba 1 anser att namnet säger lite om henne medan Ebba 2 uttrycker att namnet inte 
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säger något alls om henne. Ebba 2 kan inte tänka sig att byta tilltalsnamn, men det kan Ebba 1 

eftersom hon anser att namnet inte är speciellt för just henne. 

Både Sofia 1 och 2 fyller i att de tycker om sina tilltalsnamn och de båda anser att namnet 

inte säger något om dem. Skillnaden ligger i fråga 4 där Sofia 1 inte kan tänka sig att byta 

tilltalsnamn men det kan Sofia 2 göra eftersom hon tycker att det finns andra finare och mer 

ovanliga namn. 

Detta innebär att även om man bär samma namn som någon annan betyder det inte att man 

har samma åsikt om det. I exemplet med Agnes 1 och 2 uttrycker de stora skillnader i åsikt 

om namnet som de båda bär. Den ena tycker inte om sitt namn medan den andra tycker om 

namnet väldigt mycket.  
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6. Diskussion och slutsatser 
 
I uppsatsens sista del kommer resultatet att diskuteras och tydligare besvaras utifrån 

frågeställningarna i avsnitt 1.1. Utifrån informanternas svar och den tidigare forskningen samt 

beskrivningarna i teoriavsnittet kommer jämförelser att göras. Frågeställningarna som 

uppsatsen strävar att svara på är om det finns en koppling mellan namn och individ och hur 

den i så fall ser ut, om gymnasieleverna känner starkast koppling till förnamnet eller för 

efternamnet och slutligen om stavningen är en faktor som påverkar den här kopplingen. 

 

6.1 Kopplingen mellan gymnasieelevernas för-och efternamn och identitet 
 
För att svara på uppsatsens första frågeställning så anser jag att ett samband mellan namn och 

identitet finns. Detta samband grundas delvis på att det är en minoritet på enbart 18 % som 

själva anser att tilltalsnamnet inte säger något överhuvud taget om dem. Detta innebär att 82 

% mer eller mindre anser att namnet säger något om dem som person. Sambandet grundas 

även på att de allra flesta (99%) tycker om sina för- och efternamn och det är ytterst få 

(22%+58%) som kan tänka sig att byta bort dem. Dessutom skriver så många som 83 % att 

efternamnet säger något om deras familj, vilket verkar vara en värdefull faktor. De allra flesta 

trivs med sina namn och ytterst få kan tänka sig att byta bort dem. Några av informanterna 

uttrycker dessutom att det är genom namnet som andra vet vilka de är. 

Leibring (2017) har undersökt om det finns fina och fula namn och kommer fram till att 

anledningen till att ungdomar ogillar vissa namn kan vara för att de associerar namnet till 

någon eller något som de inte tycker om. En av mina informanter har skrivit i den avslutande 

öppna frågan att anledningen till att hon inte gillar sitt efternamn och vill byta bort det är för 

att hon tycker att efternamnet kan kopplas till något dåligt. Hon anser att namnet kan 

associeras till en historisk händelse som hon inte vill kännas vid, vilket hänger ihop med 

Leibrings (2017) resultat om att ogilla ett namn. Leibrings (2017) studie bygger på 

tilltalsnamn och inte efternamn, men möjligen går det att tillämpa även på efternamn. 

Precis som Hammarén (2009) skriver angående identitet om det sociala fenomenet, att 

ungdomar idag hellre köper få dyra plagg än många billiga för att framställa sig ur en högre 

klass så uttrycker en av mina informanter att hon vill att hon och sin släkt ska bära ett namn 

som är ”adligt” (se avsnitt 5.2.1). Eftersom informanten specifikt skriver adelt så tolkar jag 

det som att hon strävar efter att tillhöra en högre klass eller åtminstone framställa sig som att 
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hon tillhör den och vill uttrycka detta genom sitt efternamn. Här får namnet en stor betydelse 

för identiteten då adelsnamn tydligt signalerar välstånd.  

Eftersom flera informanter uppmärksammar ett samband mellan namn och familj emellan 

verkar resultatet i det här arbetet bekräfta det som Hagström (2006) skriver om att familjen är 

en del av identiteten som i sin tur är en del av namnet. Som tidigare nämnt så kan 58 % tänka 

sig att byta efternamn, och av dessa procenten så är det 23 % som skriver att de enbart kan 

tänka sig att byta till ett namn som redan finns i släkten. Precis som Hagström (2006) skriver 

så visar namn att vi tillhör en viss familj. I enighet med detta skriver en informant dessutom 

att om familjen gör något som informanten absolut inte vill kännas vid så kan hon tänka sig 

att byta bort efternamnet för att inte längre genom namnet kunna associeras till familjen och 

det som de har gjort (se avsnitt 5.2.1). 

Ett intressant resultat angående efternamnsbytet är att så många som 42 % inte kan tänka 

sig att byta efternamn. I enlighet med Frändén (2017) är den vanligaste anledningen hos de 

informanter i min undersökning som kan tänka sig att byta efternamn, att efternamnsbyte kan 

ske vid giftermål. Jag själv trodde, och näst inpå antog, att siffrorna angående efternamnsbyte 

skulle vara högre än 42 % av just den anledningen. Jag anser att de siffrorna tyder på att 

många håller sitt efternamn kärt och tycker att namnet är en del av dem och bör därmed inte 

tas bort för att ersättas med någon annans efternamn, även om den personen också hålls kärt. 

Möjligen kan detta ha att göra med att informanterna är gymnasieelever och kanske inte 

befinner sig i ett stadie i livet där giftermål, eller tanken på giftermål, ligger inom räckvidd 

vilket kan vara anledningen till att siffrorna inte är så höga som jag förväntat mig. Hade jag 

istället frågat personer som befinner sig mitt i planeringen av sitt bröllop eller längre fram i 

livet hade kanske siffrorna varit högre.  

Frändén (2017) uppmärksammar också i sin undersökning att för de som bär utländska 

namn betyder efternamnet något alldeles speciellt eftersom det symboliserar namnbärarens 

bakgrund. Även bland mina informanter med utländska efternamn uttrycker de att namnet 

symboliserar varifrån de kommer. I avsnitt 5.3.1 finns exempel (9) och (10) där citat från två 

informanter förekommer som tydligt uttrycker detta. Aldrin (2017) skriver att personer med 

ovanliga namn ofta känner ett starkt samband mellan de själva och namnet de bär. Även detta 

är något som flera av informanterna i det här arbetet uppmärksammar. I såväl (10) som (12) 

blir det sambandet tydligt då ena informanten skriver att namnet symboliserar var han 

kommer ifrån och den andra skriver att det ovanliga namnet gör att hon inte blandas ihop med 

någon.  
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Som tidigare nämnt så finns det sex informanter där två stycken heter Agnes, två stycken 

heter Ebba och två stycken heter Sofia. Det finns alltså informanter med samma namn och jag 

finner det intressant att även jämföra deras svar då de heter samma och stavar likadant. I 

5.4.2. ser vi att två av grupperna har gett väldigt olika svar angående deras tilltalsnamn. 

Agnes 1 fyller exempelvis i att hon inte tycker om sitt tilltalsnamn medan Agnes 2 skriver att 

hon tycker om namnet väldigt mycket. Även Ebba 1 och Ebba 2 har fyllt i olika på frågan om 

hur mycket de tycker om sitt namn.  Detta påvisar att åsikter om tilltalsnamn är individuella 

och handlar inte om hur fint eller fult namnet är eftersom det enligt informanterna garderas 

olika. Precis som Leibring (2017) skriver så finns det namn som ungdomar uppfattar som fina 

eller fula, men att de inte alltid är överens om vilka som tillhör vilken kategori. Den här 

observationen leder mig vidare till vad som vore intressant att forska vidare på. Vad är 

anledningen till att namnbärarna tycker så olika om sina namn? Kan det ha att göra med hur 

lyckliga de är generellt i livet (Joubert i Aldrin 2016) eller är det som Leibrings (2017) 

resultat påvisar; att de associerar namnet med något eller någon som de inte tycker om?  

För att kunna svara på den andra frågeställningen om vilket namn gymnasieeleverna 

identifierar sig mest med utgår jag från flera av de frågor som besvarats i enkäten. En av 

frågorna har ställts specifikt för denna frågeställning då informanterna har fått kryssa i vilket 

av sina namn de tycker mest om (se diagram 9 i avsnitt 5.3.). Informanterna är inte överens 

om vilket av namnen de tycker mest om då hälften har svarat det ena och hälften har svarat 

det andra. Eftersom informanterna svarat så olika har jag valt att jämföra informanternas svar 

på de andra frågorna för att se om jag kan få ett resultat som lutar mer åt det ena hållet än det 

andra. Jag har jämfört svaren på fråga 2–4 bland tilltalsnamnen och 1, 3, 4 och 5 bland 

efternamnen då det är de frågorna som är mest jämförbara. Fråga 2 (tilltalsnamn) och fråga 1 

(efternamn) undersöker hur mycket informanterna tycker om respektive namn. Siffrorna är 

någorlunda lika då det på fråga 2 är en majoritet på 85 % som har svarat antingen alternativ 3 

(58 %) eller 4 (27 %) vilket betyder att de gillar sitt tilltalsnamn. På fråga 1 angående 

efternamn har en majoritet på 80 % kryssat i alternativ 3 (13 %) eller 4 (67 %) vilket innebär 

att de tycker om sitt efternamn. Fråga 3 angående tilltalsnamn och fråga 3 angående 

efternamn har identiskt antal. 83 % skriver att de tycker att efternamnet säger något om sin 

familj och 83 % anser att tilltalsnamnet säger något om dem själva. Det är först när frågorna 

angående byte av namn som siffrorna skiljer sig. 78 % kan inte tänka sig att byta tilltalsnamn 

medan 42 % kan inte tänka sig att byta efternamn. Med alla dessa siffror i ryggen blir det 

fortfarande svårt att avgöra vilket av namnen som ligger eleverna närmst då det bara är en 

fråga vars svar lutar åt det ena hållet. Det är tydligt att gymnasieeleverna inte är överens om 
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vilket namn de tycker mest om och det går därmed inte att säga att gymnasieelever 

identifierar sig mer med det ena namnet än med det andra då sifforna är allt för lika. Utifrån 

siffrorna går det dock att påstå att de generellt trivs med sina namn.  

 

6.2 Är stavningen en faktor som kan bidra till huruvida man identifierar 
sig eller inte med sitt förnamn? 
 
Enligt min undersökning skulle stavningen kunna påverka om eleverna identifierar sig med 

namnet eller inte. Detta grundar jag till viss del på att hela 91 % av informanterna inte skulle 

kunna tänka sig att byta stavning på sitt tilltalsnamn. Men till största del grundar jag det på 

svaren från fråga 8 och 9 (se bilaga 2). I fråga 8 frågar jag eleverna om ett felstavat 

tilltalsnamn på ett brev eller en lapp skulle leda till att de inte skulle tänka att brevet eller 

lappen är riktat till dem. Även om majoriteten på 75 % svarar att de ändå skulle tänka att 

namnet är deras så svarar hela 25 % att de inte skulle tänka att det är dem som skribenten 

åsyftar.  

Hagström (2006) skriver i sin undersökning att när ens namn blir felstavat så leder det ofta 

till irritation hos namnbäraren. I min undersökning visar resultatet annorlunda. I fråga 9 ber 

jag eleverna svara på hur de skulle reagera om en journalist som intervjuat dem till en 

tidningsartikel stavat deras tilltalsnamn fel. Så många som 81 % skriver att de inte skulle bry 

sig, att det är något som händer eller att de är vana vid felstavning. Enbart 19 % uttrycker att 

någon form av irritation skulle uppstå. 19 % är en tydlig minoritet men med tanke på hur de 

informanterna har valt att uttrycka sig i den öppna frågan så vill jag påstå att 19 % inte är en 

så låg siffra som det verkar. I avsnitt 5.1.1. presenteras resultatet på frågan angående 

felstavning och i (1) – (4) gavs exempel där eleverna uttrycker sig med ord som att det vore 

tråkigt, de blir irriterade, besvikna och att det vore oprofessionellt. Detta är negativt laddade 

ord vilket gör att även om det är en minoritet som uttrycker någon form av irritation så är 

deras ordval väldigt starka vilket i mina ögon gör de 19 procenten väldigt starka. Dessutom så 

uttrycker informant 35, precis som en av Hagströms (2006) informanter att det är respektlöst 

att stava någons namn fel. 

I Hagströms (2006) arbete visar det sig också att flera personer på chatten Namnsnack 

anser att det inte finns någon mening med att ens barn ska bära ett namn med annorlunda 

stavning eftersom oavsett hur det stavas så kommer det alltid att uttalas likadant. Trots detta 

så skriver fyra av informanterna att de kan tänka sig att byta stavning på sitt namn, varav ett 

namn skulle få en fonetisk skillnad.  
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Sammanfattningsvis visar resultatet att stavningen kan vara en faktor som kan bidra till att 

man inte längre identifierar sig med namnet. Även om majoriteten av svaranden på fråga 6, 7, 

8 och 9 anser att stavningen inte påverkar om de identifierar sig med namnet eller inte så finns 

det ändå en tydlig minoritet som uttrycker att annorlunda eller fel stavning skulle beröra dem.  

Jag har tidigare nämnt att det vore intressant att undersöka varför personer med samma 

namn kan tycka så olika om namnet. Det hade även varit intressant att göra samma 

undersökning både i en storstad och i en liten by för att kunna göra en jämförande 

undersökning storstad/småby emellan för att se om gymnasieelevernas svar skiljer sig åt 

beroende på vilken miljö de är uppväxta i. 
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7. Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen har sambandet mellan namn och identitet hos gymnasieelever studerats.     

Syftet med undersökningen har varit dels att komplettera den forskning inom området som 

finns genom att undersöka en målgrupp som inte tidigare undersökts. Dels har syftet varit att 

utforska ett eventuellt samband mellan namn och identitet samt vilket av sina namn 

gymnasieeleverna identifierar sig med mest och slutligen om stavningen på namnet är en 

faktor som kan bidra till att man inte längre identifierar sig med det.  

Sambandet mellan namn och identitet är ett någorlunda väl utforskat ämne och flera 

målgrupper har undersökts. Jag har tagit del av forskning av Masanti (2011) som undersökt 

sambandet mellan tilltalsnamn och individ hos unga kvinnor, Aldrin (2017) som undersökt 

hur namnbärarna själva ser på sambandet mellan namn och identitet, Frändén (2017) som 

undersöker efternamnsbyte vid giftermål, Leibring (2017) som skriver om attityder till namn 

hos ungdomar, Hagström (2006) som skriver om namn som låter lika men stavas olika, Aldrin 

(2011) som bland annat undersöker vilka aspekter nyblivna föräldrar tar hänsyn till när de ska 

namnge sitt barn, Gustafsson (2016) som undersöker binamn och vilken funktion de har och 

slutligen Neethling (2012) som även han undersöker binamn och vad de betyder för 

namnbäraren.  

De teoretiska begreppen i uppsatsen är namn, identitet och sambandet däremellan. Jag 

utgår från personnamn, mer specifikt tilltalsnamn och att identitet är något som kan skifta 

beroende på miljön man befinner sig i samt att den utvecklas under mognadsprocessen. Jag 

utgår även från att det finns en koppling mellan namn och identitet då namn exempelvis kan 

förena och särskilja oss från andra. 

För att nå ett resultat har jag delat ut enkäter till 45 elever på en gymnasieskola. Jag har 

gjort både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning då jag både räknat på resultatet och 

skrivit ut dem i procent, men jag har även läst in informanternas svar och själv gjort 

tolkningar. En del etiska överväganden har behövt göras eftersom jag behandlar 

personuppgifter i enkäterna som därmed gör mig ansvarig för de uppgifter samlas in. Av den 

anledningen har eleverna bland annat informerats om att det är frivilligt att delta och att de när 

som helst kan kontakta mig och be mig radera deras uppgifter. De namn som finns med i 

uppsatsen är fingerade i syfte att respektera informanternas.  

Resultatet visar att nästan alla informanter tycker om både sina för- och efternamn och 

endast ett fåtal kan tänka sig att byta tilltalsnamn. En någon större andel kan dock tänka sig att 

byta efternamn, antingen till ett som finns i släkten sedan tidigare eller ett helt nytt. 
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Majoriteten av de som kan tänka sig att ta ett efternamn som inte finns i släkten uppger att de 

kan tänka sig att göra det vid giftermål. Majoriteten anser dessutom att tilltalsnamnet säger 

något om de som personer och att efternamnet säger något om deras familj. Fyra personer 

skriver att de kan tänka sig att byta stavning på sitt tilltalsnamn. Hos tre av dem skulle ingen 

fonetisk skillnad uppstå, men en vag skillnad skulle uppstå hos den fjärde. Resultaten från 

enkäten påvisar ett samband mellan namn och identitet vilket är något jag grundar på att 

majoriteten tycker om sina namn och ytterst få kan tänka sig att byta tilltalsnamn, och enbart 

hälften kan tänka sig att byta bort sitt efternamn. Vilket av namnen som informanterna 

identifierar sig mest med har varit svårt att läsa av. Hälften anser nämligen att de identifierar 

sig mest med tilltalsnamnet och hälften identifierar sig mest med efternamnet. Angående om 

stavningen kan påverka om man identifierar sig med tilltalsnamnet eller inte är också något 

svår att avgöra. Enligt siffrorna anser en tydlig majoritet att felstavning inte påverkar dem 

men samtidigt är det som tidigare nämnt ytterst få som kan tänka sig att byta stavning. 
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Bilaga 1 
 

Identifierar du dig med dina namn? 
 
 
 
Hej! 
 
Isabelle Carlholmer heter jag och läser andra året på Språkvetarprogrammet på högskolan i 
Halmstad. Det är nu dags för mig att skriva min C-uppsats och jag behöver din hjälp! Jag har 
funderat mycket kring mina namn och vad de betyder för mig. Jag är nämligen en av de som 
under gymnasiet kände att det efternamn som mina föräldrar gav mig inte passade mig. Det 
ledde till att året innan studenten bytte jag till det efternamn som min pappa bär. Jag har nu 
börjat fundera, vad berodde det på? Varför bytte jag? Var det kanske som så att jag 
identifierade mig mer med Carlholmer än med namnet som jag föddes med?  
 
Jag vill veta mer om det här med namn och identitet. Jag vill veta vad du tycker och vad du 
som gymnasieelev har att säga om dina namn och hur de kan hänga ihop med vem du är. 
 
Nedan följer 17 frågor om ditt för- och efternamn, samt en samtyckesfråga. Det finns några 
frågor som du kryssar i svaret eller svaren på, och det finns även några frågor där du själv får 
formulera dig och berätta vad du tycker. Min uppsats kommer att publiceras på www.diva-
portal.org och därför är det viktigt att du ger mig tillåtelse att använda den information som 
du ger mig i enkäten, ett sådant svar kommer du att ge i slutet av enkäten. Dina uppgifter 
kommer enbart att användas i studiesyfte och alla svar kommer att behandlas med 
försiktighet. Svaren kommer att redovisas på ett sådant sätt att utomstående inte kan koppla 
svaren till just dig. Skulle du ångra dig och inte vill att jag använder dina svar, kontakta mig 
snarast. 
 
Jag hoppas att du, precis som jag, finner det intressant att utforska namn och vill hjälpa mig 
genom att fylla i den här enkäten. 
 
 
Låt tankarna flyga fritt! 
 
 

Isabelle Carlholmer 
Mail: isabelle.carlholmer@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
PS. Nedan kommer termen ”tilltalsnamn” att stå, med det menar jag det förnamn som du 
tilltalas med.  
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Bilaga 2 
 
Angående ditt tilltalsnamn… 
 
 

1. Vilket är ditt tilltalsnamn? 
 
…………………………………………………….. 
 

2. På en skala från 1-4, hur mycket tycker du om ditt tilltalsnamn?  
 
1 (   )      2 (   )      3(   )      4 (   ) 
 

3. Tycker du att ditt tilltalsnamn säger något om dig som person?  
 
(   ) Namnet säger inget om mig         
(   ) Namnet säger lite om mig      
(   ) Namnet säger mycket om mig      
(   ) Namnet säger väldigt mycket om mig 
 

4. Skulle du kunna tänka dig att byta tilltalsnamn?  
 
(   ) Ja 
(   ) Nej 

 
5. Om du svarat ja på fråga 4, vad skulle anledningen kunna vara för att du skulle vilja 

byta tilltalsnamn?  
 
(   ) Trivs inte med det 
(   ) Det är många som heter det 
(   ) Namnet är inte speciellt för just mig 
(   ) Namnet speglar inte vem jag är 
(   ) Namnet säger inget alls om mig 
(   ) Namnet är inte fint 
(   ) Annan anledning, nämligen:  

 
……………………………………………………………………………..……………

………………………………………..…………………………………………………

…..…………………………………………………………………………… 

 

6. Skulle du kunnat tänka dig att byta stavning på ditt tilltalsnamn?  
 
(   ) Ja 
(   ) Nej 
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7. Om du svarat ja på fråga 6, hur skulle det i så fall stavas? 
 
…………………………………………………….. 
 

8. Om du ser en lapp, ett brev etc. med ditt namn på, men förnamnet är felstavat, skulle 
du tänkt att det är till dig?  
 
(   ) Ja 
(   ) Nej 

 
9. Hur skulle du reagera om en journalist som intervjuat dig inför en tidningsartikel 

stavat ditt tilltalsnamn fel? 
 

…………………………………………….…………………………………………….

……………………………………….…….…………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………….

…………………………………………….……………………………………………. 

 
Angående ditt efternamn… 
 
 

1. På en skala från 1-4, hur mycket trivs du med ditt efternamn?  
 
1 (    )      2 (   )      3 (   )      4 (   )  
 

2. Delar du efternamn med någon i din familj?  
 
(   ) Ja, mamma 
(   ) Ja, pappa 
(   ) Ja, jag och mina föräldrar har alla samma efternamn 
(   ) Jag har dubbelnamn, ett namn från vardera förälder 
(   ) Jag delar inte efternamn med någon i min familj 

 
3. Tycker du att ditt efternamn säger något om din familj? 

 
(   ) Ja 
(   ) Nej  

 
4. Skulle du nu eller i framtiden kunna tänka dig byta till någon annan familjemedlems 

efternamn? 
 
(   ) Ja 
(   ) Nej 
 

 
5. Skulle du nu eller i framtiden kunna tänka dig byta efternamn till något som inte finns 

i din släkt? 



 

43 

 
(   ) Ja 
(   ) Nej 

 
6. Om du svarat ja på fråga 4 och/eller fråga 5, vad skulle anledningen vara till att du 

byter efternamn? 
 

…………………………………………………………………………..………………

……………………………………..…………………………………………………….

.……………………………………………………..……………………………………

………………..……………………………………………………..…………………

……………………… 

 
Slutligen… 
 

1. Vilket av dina namn tycker du mest om? 

(   ) Mitt förnamn 

(   ) Mitt efternamn 

(   ) Inget av dem 

 

2. Har du några fler tankar kring ditt namn? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

3. Får jag använda de uppgifter du angett i enkäten i min C-uppsats? 

(   ) Ja 

(   ) Nej 

 

 

Stort tack för din medverkan! 



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

Isabelle Carlholmer


