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Abstract 
Denna uppsats handlar om vad som hänt i namnskicket bland personnamnen mellan år 1998 
och år 2007. Syftet är att se vad som har hänt, och varför, på nio år. De 100 vanligaste pojk- 

och flicknamnen 1998 och 2007 har undersökts och tendenser har framkommit. De korta 
namnen, de namn som tillhör de nordiska, de namn som var populära kring år 1900 och de lite 
mer ovanliga namnen har blivit mer populära 2007 jämfört med 1998. Namn med betydelse 

har blivit mer populära bland flicknamnen, medan bibliska namn blivit mindre populära bland 
pojknamnen. Namn blir populära på grund av mode, det verkar även vara så att samma typ av 

namn blir populära med cirka 100 års mellanrum. 
 

Nyckelord: Namn, trender bland pojk- och flicknamn 1998 och 2007.  
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1. Inledning 

Namn är något som är ständigt aktuellt och något som intresserar de allra flesta. Vem vill inte 

veta mer om sitt eget namn? Jag är en av de intresserade. Inspiration till uppsatsen fick jag 

framförallt under min senaste VFU, där jag tillsammans med min handledare och en klass 

arbetade en hel del med just namn. Jag lade märke till att intresset var stort bland eleverna och 

tänkte på att namnstudier är något som ibland glöms bort. Detta är synd då det är ett 

engagerande och trevligt område att arbeta med, både för studerande på Högskolenivå och för 

elever på högstadie- och gymnasienivå. Någon undersökning av samma slag som den jag gjort 

finns inte, liknande undersökningar har dock gjorts, fast då under andra och tidigare årtal än 

de som jag tittat närmre på. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att se vad som hänt med Sveriges namnskick på nio år. 

 

Frågeställningarna är: 

1. Vilka förändringar i förnamnstendenser kan man urskilja 2007 jämfört med 1998? 

2. Hur kan dessa förnamnstendenser förklaras? 

 

För att kunna identifiera en tendens, måste man på något sätt försöka upptäcka en rörlighet, 

för att kunna se vad som har hänt till år 2007 har jag jämfört med året 1998. Genom fråga två 

kan jag förstå varför saker och ting har förändrats.  

 

1.2 Metod 

Samtliga namn som finns med bland de 100 populäraste, såväl pojk- som flicknamn, 1998 och 

2007, totalt 260 namn, har slagits upp i Eva Bryllas ’Förnamn i Sverige’ (2004) och i Sture 

Alléns och Staffan Wåhlins ’Förnamnsboken’ (1995). Eventuell betydelse, ursprung och 

starkaste popularitetsperiod har antecknats. Efter detta har jag letat efter och skrivit ner olika 

tendenser. Jag har också läst kring tendenser och mode bland namn, framförallt i Eva Bryllas 

bok men även i de tre artiklarna: Kiviniemis ’Mode och smak vid val av namn’ (2003), 

Villarsen Meldgaards ’Fornavnemoder i Danmark 1820-2020’ (1997) samt i Villarsen 
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Meldgaards ’Hvorfor Annika og ikke Pippi’ (1998). För att göra resultaten av undersökningen 

mer överskådliga har jag gjort ett antal diagram som finns med i resultatredovisningen. 

 

Då jag skulle påbörja min undersökning hade jag tänkt mig att jämföra topp 100 namnlistor 

som var över ett längre spann, jag tyckte att endast nio års mellanrum mellan de båda topp 

100 namnlistorna skulle vara för lite. Kunde det vara möjligt att se skillnader på så kort tid? 

Jag var tveksam, samtidigt skulle det göra allting enklare för mig om jag skulle kunna 

använda mig av valda årtal då 1998 års 100 i topp namnlista var den äldsta som sparats i 

Statistiska centralbyråns arkiv på SCB: s hemsida. 

 

1.3 Material 

Statistiska centralbyråns namnstatistik, topp 100-listor bland nyfödda, 1998 års pojknamn och 

flicknamn, 2007 års pojknamn och flicknamn (www.scb.se). Anledningen till att just dessa år 

jämförs är att 1998 är det årtal SCB arkiverat längst bak i tiden på sin hemsida, medan 2007 är 

det senaste. Hade jag haft tillgång till 1997 års listor hade jag valt dem för att få tio års 

mellanrum.  

 

1.4 Hypoteser 

Jag påbörjade min undersökning utan förväntningar och upptäckte till min lycka att mycket 

hade hänt med namnskicket mellan årtalen. De trender jag trodde skulle vara tydligast var att 

bibliska namn, namn som härstammar från det forna Jugoslavien samt att namn som var 

populära kring år 1900 skulle öka i popularitet till år 2007 i jämförelse med år 1998. Bibliska 

namn och sekelskiftesnamn hade jag läst mig till att de skulle vara populära 2007, medan jag 

tog för givet att de jugoslaviska namnen skulle ha ökat i popularitet då invandringen såväl nu 

som tidigare varit stor från området. Hypoteserna kom jag alltså fram till genom vad jag själv 

trodde mig veta sedan tidigare samt på det jag läst på kring personnamn inför undersökningen 

i Kiviniemis (2003) och Villarsens Meldgaards (1997 och 1998) artiklar om tidigare 

undersökningar på modenamn respektive förnamnstrender. 

 

1.5 Teori 

Det äldsta kända personnamnförrådet är känt genom runinskrifter och ortsnamn. Typiska 

fornsvenska namn var: Ari (örn), Biorn (björn), Gunnarr, Ulf (ulv), Dagh (dag), Brodher 

(bror), Arne, Doter (dotter), Modher (mor) och Inga. Det var således vanligt med namn som 

hade en betydelse. Redan runt år tusen har man hittat det inlånade namnet Johannes i 
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formerna Jon eller Joan inristade på runstenar runt om i Sverige. Apostla- och helgonnamn 

med latinskt och grekiskt ursprung av den här typen infördes med den kristna missionen. 

Namnen kom först in i kunga- och stormansätterna och spreds sedan vidare till övriga 

befolkningssikt. Ytterligare exempel på namn är Margareta, Kristina och Katarina som kom 

in genom att Inge den äldre (död ca 1100) gifte sig med en rysk prinsessa och döpte tre av 

sina döttrar, som han fick tillsammans med prinsessan, till de här namnen. Ytterligare kristna 

namn spreds på 1200-talet, t.ex. Simon, Paulus, Jakob, Andreas, Agatha, Agnes, Barbara, 

Juliana, Sabina och Tekla. Att sprida dessa kristna namn tjänade i hög grad kyrkans syfte. 

(Brylla 2004: 8f) 

 

Världsliga lånenamn började också komma till Sverige under 1200-talet, framförallt genom 

Hansan. Tysk kultur var vid tiden populär i Sverige och det märktes inte minst i namnskicket 

då flera tyska namn som: Albrekt, Henrik och Gertrud uppträdde redan runt år 1300 som 

svenska dopnamn. Efter reformationen började bibliska namn av hebreiskt ursprung bli 

vanliga t.ex. Abraham, Aron, Benjamin, David, Mirjam, Rakel och Rut. Det bibliska namnet 

Maria var under medeltiden allt för heligt för att användas som dopnamn i Sverige. Namnet 

började dock bli alltmer vanligt från år 1579 och framåt, då Karl XI: s första hustru, med 

efternamnet Pfalz, bar namnet. Idag är Maria Sveriges vanligaste kvinnonamn. Under 

stormaktstiden blev tyska namn åter vanliga. Tidigare var det framförallt lågtyska lån, alltså 

namn från norra Tyskland som var vanliga, nu hämtades namnen från högtyskt område, alltså 

från mellersta och södra Tyskland. Namn som Vilhelm och Rudolf blev populära och gamla 

arvsnamn inom adeln förtyskades: Sigvard blev Sivert och Linnar blev Lennart. Under 

stormaktstiden kom många utländska släkter till Sverige och på så sätt spreds ytterligare 

namn. (Brylla 2004: 9f)  

 

På 1700-talet blev den franska kulturen dominerande i Sverige och detta märktes givetvis i 

namnskicket, framförallt bland kvinnonamnen. Bland annat blev Charlotte, Jeanne, och 

Jeanette vanliga namn bland adelsfröknar och borgardöttrar, även namn som Sophie och 

Henritte förekom snart i doplängderna. Flera av våra nutida kvinnonamn vittnar om franskans 

starka inflytande under 1700-talet. Under 1800-talet och romantikens genombrott ökade 

intresset för folksjälen och folkens ursprung. Man vände gärna sig tillbaka till den nordiska 

forntiden och götiska namn som Ragnar, Helge, Fritiof, Ingeborg, Björn, Torsten, Hilding 

och Viking började spridas. Efter år 1800 började också de engelska namnen dyka upp, bland 
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annat genom att skotska adelssläkter invandrade till Sverige. I förmögna Göteborgskretsar 

började namn som Charles, John och William spridas. (Brylla 2004: 10f) 

 

Redan innan förra sekelskiftet började engelska och amerikanska namn på – y och – ie 

etablera sig, t.ex. Amy, Betty, Clary, Connie, Fanny, Jenny, Kitty, Annie, Maggie och Benny, 

Conny, Charlie, Eddie, Danny, Henry, Harry samt Ronny. Under 1900-talet fortsatte de 

angloamerikanska namnen att strömma in till Sverige genom radio, TV, film, och veckopress. 

Exempel på namn som på senare tid kommit till Sverige via engelskan är Glenn, Jennifer, 

Kevin och Liam. Invandring har också påverkat Sveriges namnbestånd på senare år. Efter 

vinterkriget (1939-40) kom en mängd finska barn till Sverige och det har satt sina spår i 

namnskicket och bland annat spridit namn som Kari och Roine. På 1940-talet fick också 

många flickor namn efter Hagaprinsessorna och namn som Margareta, Birgitta och Kristina 

blev vanliga. I vår tid har populariteten bland namn som Diana, Stephanie och Victoria ökat i 

popularitet tackvare kända kungligheter. (Brylla 2004: 11ff)  

 

Från senare delen av 1970-talet och framåt har invandring från flera håll blivit vanlig och 

arabiska namn som Ali, Ahmed och Mohamed har spridits i Sverige, liksom en del kroatiska 

och slaviska namn. Idag har radio, TV, film, litteratur och musik stor påverkan på namnvalen. 

Astrid Lindgren är den bland de litterära mönsterbildarna som intagit en ledande position. 

Flera är de barn som blivit döpta efter Emil, Ida, Jonatan, Tommy och Annika. Ronja som 

Lindgren själv bildat av ett samiskt sjönamn, Juronjaure, är idag ett av de populäraste 

flicknamnen. (Brylla 2004: 11ff) Även namn som bärs av kändisar och barn till kändisar har 

blivit populära. T.ex. Liam, efter en av två bröder i den engelska popgruppen Oasis, Kevin, 

efter en medlem i det amerikanska pojkbandet Backstreetboys, samt efter skådespelaren 

Kevin Costner (Villarsen Meldgaard 1997: 107), Robin, efter Björn Borgs son, Viggo, efter 

Regina Lunds son och Linda, efter ett av ABBA-parens dotter (Brylla 2004: 13).      

 

2. Undersökningen 

 

2.1 Trender bland flicknamn 

2.2 Korta namn 

Jämför man de 100 vanligaste namnen i Sverige 1998 och 2007 skiljer det 31 stycken namn 

bland flickorna. Bland de namn som försvunnit från 100 i topp, eller också har sjunkit mycket 

mellan 1998 och 2007 finns flera längre namn. Många fyrstaviga namn har försvunnit för att 
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ge plats åt kortare, tvåstaviga namn. Bland dem som försvunnit från 100-listan finns namn 

som: Mikaela, Madeleine, Caroline, Jessica, Carolina, Therese, Jasmine, Ellinore, Cecilia, 

Gabriella, Michelle, Vendela, Andrea, Daniella, Erika, Kristina, Cassandra, Sabina, 

Beatrice, Denice, Patricia, Paulina och Emily. De övriga namnen som försvunnit är: Malin, 

Sandra, Jenny, Linda, Jonna, Tove, Karin och Nina. 

 

Namnen som tagit sig in på topp 100-listan 2007 är: Nova, Tuva, Tindra, Stella, Tilde, Tyra, 

Freja, Selma, Vera, Ester, Engla, Signe, Meja, Lova, Lilly, Siri, Lea, Mira, Hilda, Edith, Inez, 

Ingrid, Märta, Leia, Liv, Livia, Malva, Angelina, Irma, Svea och Sigrid. Bland de här namnen 

är det endast Angelina som är ett längre namn. 

 

2.3 Sekelskiftesnamn 

Förutom korta namn har även sekelskiftesnamn, nordiska namn samt namn med betydelse 

blivit mer populära. Av de namn som tillkommit 2007 hade följande sin förra storhetstid runt 

år 1900: Stella (plats 33 år 2007), Tyra (plats 43), Selma (plats 46), Ester (plats 50), Engla 

(plats 53), Signe (plats 54), Lilly  (plats 64), Siri (plats 65), Lea (plats 66), Hilda (plats 68), 

Edith (plats 76), Inez (plats 78), Märta (plats 83), Svea (plats 97) och Sigrid (plats 100). 

 

Man kan också se att sekelskiftesnamn, alltså namn som var populära mellan 1891 och 1909, 

som finns med på listorna både 1998 och 2007 har klättrat. Följande namn har rört sig uppåt 

på 100-listan: Agnes (plats 16 år 2007, 55 1998), Alma (plats 27 år 2007, plats 74 år 1998), 

Alva (plats 7 år 2007, plats 42  år 1998), Ebba (plats 10 år 2007, plats 18 år 1998) och Elsa 

(plats 12 år 2007, plats 54 år 1998). Bland sekelskiftesnamnen är det endast Alexandra (plats 

77 år 2007, plats 41 år 1998) som försvagat sin position på 100-listan mellan 1998 och 2007. 

Möjligtvis kan det förklaras med att Alexandra är ett långt namn. Paulina, Kristina, Vendela 

och Carolina har lämnat topp 100-listan trots att de räknas till sekelskiftesnamnen. Även i 

dessa fall kan en förklaring vara att namnen är långa.   

 

Enligt Villarsen Meldgaard är det inte konstigt att sekelskiftesnamnen åter blivit populära. 

”Der ser nemlig ud til at vaera en ganske fast turnus i moderne navnmoder. De kommer igen 

med ca 100 års mellemrum”. (Villarsen Meldgaard 1997: 103) 
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Följande av de namn som kommit in på listan 2007 har enligt Brylla (2004) inte varit särskilt 

utbredda förrän på senare år: Nova (plats 28), Tuva (plats 31), Tindra (plats 32), Tilde (plats 

39), Meja (plats 55), Lova (plats 59), Leia (plats 87) och Malva (plats 95).  

 

Följande namn som kommit till 2007 bryter mönstret och hade enligt Brylla (2004) sina 

storhetsperioder under andra årtal: Freja (plats 45) (år 1980-99), Vera (plats 49) (år 1910-29), 

Mira, (plats 67) (år 1980-99), Ingrid (plats 81) (år 1910), Liv (plats 89) (år 1980-99), Livia 

(plats 93) (år 1980-90), Angelina (plats 96) (år 1970-79 & år 1990-95), Irma (plats 97) (år 

1910-29). Bland de namnen som följer kan populariteten förklaras av att av dem är nordiska: 

Freja, Ingrid och Liv. Dessutom följer samtliga mönstret med kortare namn, undantaget 

Angelina, som kan tänkas ha blivit populärt på senare år tack vare skådespelerskan Angelina 

Jolie samt på grund av den dansande, tecknade musen Angelina Ballerina. 

 

2.4 Nordiska namn 

Följande räknas enligt Brylla (2004) som nordiska namn av de som tillkommit 2007: Hilda, 

Ingrid, Märta, Liv, Svea och Sigrid. Inga nordiska namn har försvunnit från 100-listan mellan 

1998 och 2007 följande namn som försvunnit räknas dock som nordiska former av namn med 

annat ursprung: Malin, Tove och Karin. 

 

2.5 Namn med betydelse 

Även namn med betydelser har ökat i popularitet: Nova - stjärna, Tuva – jordtuva, Tindra – 

tindra , gnistra, glimma, Engla – ängel, Malva - malvaväxter, Svea – Moder Svea och Mira – 

stjärna är exempel. Men även namn som Angelina – Latin för änglalik, Stella – Latin för 

stjärna och Lilly  – engelska för lilja har också som synes betydelse, även om det är på andra 

språk. (Brylla 2004) 

 

2.6 TV, musik och film 

Följande namn har troligtvis blivit populära tack vare TV, musik och film: Tuva (efter 

skådespelerskan Tuva Novotny), Meja (efter sångerskan Meja), Leia (efter Princess Leia i 

Starwarsfilmerna), Mira (efter karaktären Mira i barnprogrammet vintergatan), Angelina 

(efter den tecknade ballerinamusen Angelina Ballerina och skådespelerskan Angelina Jolie). 

Att barn blir döpta efter karaktärer i barnprogram är inte ovanligt. Äldre syskon ser 

programmen och påverkar sina föräldrar i namnvalet till yngre syskon.  
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Villarsen Meldgaard tar upp det faktum att barn döps efter släkt, kungahus, personligheter, 

romaner, filmer och TV-serier: ”Man opkalder efter familjen, kongehuset, efter store 

personligheter. […]  Man traeffer et navn, som man godt kan lide, i en roman, en film eller en 

TV-serie”. (Villarsen Meldgaard 1998: 58)   

 

2.7 Mindre vanliga namn 

Det tycks vara så att föräldrar verkar vara mindre benägna att använda ”vanliga” namn 2007 

än 1998. 1998 var 29 % av samtliga flickor som fått ett namn som var inom 100-listan bland 

dem som fått ett av de namnen som var bland de tio mest populära. Medan det 2007 var 24 % 

utav samtliga flickor som fick namn som fanns bland de tio mest populära (se stapeldiagram 

nedan). Något som styrker denna teori är att flera namn som kommit in på listan 2007 inte 

blivit populära förrän på senare år. Även Eva Brylla tar upp att det händer mer och mer i 

namnbeståndet i sin bok: ”Fram till 1900-talets början tycks växlingar i förnamnsvalet ha 

försiggått i en relativt lugn takt”. (Brylla 2004: 12) ”De senaste generationernas namnskick i 

Sverige har emellertid genomgått stora förändringar”. (Brylla 2004: 13). Även Kiviniemi är 

inne på samma spår när det gäller sekelskiftesnamnen. ”Att namnen blivit trendiga beror 

mycket på att de tidigare inte varit speciellt vanliga…” (Kiviniemi 2003: 35) 
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Tio i topp flicknamn 1998: 

1. Emma (4) Tysk smekform till Emilia. 

2. Julia (5) Femininform av det latinska Julius. 

3. Elin (11) Nordisk form av det grekiska namnet Helena. 

4. Amanda (17) Namn med latinskt ursprung. 

5. Hanna (20) Bibliskt namn. 

6. Linnea (8) Svenskt, bildat efter identisk växtbeteckning till Carl von Linnés släktnamn 

7. Matilda (25) Latiniserad form av olika tyska namn. 

8. Wilma (1) Smekform till Vilhelmina med tyskt ursprung. 

9. Moa (19) Smekform av mor. 

10. Ida (9) Tysk smekform av namn på Ida- och Idu-. 

 

Inom parentes placeringen 2007. 

 

Tio i topp flicknamn 2007: 

1. Wilma (8) Se 1998. 

2. Maja (22) Nordisk barnspråksform av det bibliska Maria. 

3. Ella (58) Smekform till namn som Ellen och Elisabet.  

4. Emma (1) Se 1998. 

5. Julia (2) Se 1998. 

6. Alice (28) Engelskt namn av germanskt ursprung. 

7. Alva (42) Femininform av nordiska namn som Alf och Alvar. 

8. Linnea (6) Se 1998. 

9. Ida (10) Se 1998. 

10. Ebba (18) Femininform av Ebbe, som i sin tur är en smekform till Esbjörn. 

 

Inom parentes placeringen 1998. 
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2.8 Stapeldiagram över namn i antal 
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2.9 Trender bland pojknamn 

Jämför man de 100 vanligaste pojknamnen i Sverige 1998 och 2007 skiljer det 29 stycken 

namn mellan åren. Trots att det är nästan lika stor skillnad i mängden namn på 100-listan 

mellan pojkar och flickor är trenderna inte lika tydliga och enkla att följa bland pojknamnen. 

På detta vis har det också alltid varit, trenderna har alltid varit färre och förändringarna har 

alltid varit mindre bland pojknamnen. Detta beror på att pojknamnen är, och ännu mer har 

varit, mer traditionsbundna än flicknamnen. Pojkar blir i större utsträckning döpta efter 

släktingar som t ex farfar och morfar. (Brylla 2004: 12f)    

 

De som försvunnit från 100-listan från 1998 till 2007 är: Andreas, Tobias, Fredrik, Niklas, 

Joakim, Henrik, Mikael, Rickard, André, Patrik, Kim, Robert, Jonas, Jimmy, Petter, Tom, 

Thomas, Olof, Kalle, Ahmed, Magnus, Jens, Per, Anders, Björn, Douglas, Emanuel och 

Julius. 

 

De som kommit till 2007 jämfört med 1998 är: Liam, Melvin, Max, Theo, Wilmer, Viggo, 

Alvin, Noel, Malte, Melker, Leon, Ville, Neo, Charlie, Vilgot, Milton, Sixten, Elis, Vidar, Loke, 

Valter, Maximilian, Dante, Otto, Svante, Sigge, Alfons och Herman. 

 

2.10 Nordiska namn 

Det finns trender även på pojksidan. De nordiska namnen har också bland pojknamnen blivit 

mer populära. Bland dem som tillkommit 2007 är följande nordiska: Viggo (plats 35), Vilgot 

(plats 68), Sixten (plats 75), Elis (plats 81), Vidar (plats 82), Loke (plats 84), Svante (plats 92) 

och Sigge (plats 94). Utav de som försvunnit 2007 räknas följande namn till de nordiska: Olof 

och Björn. Följande namn räknas som nordiska former av namn med annat ursprung: Petter, 

Per och Anders. 

 

2.11 Sekelskiftesnamn 

Även på pojksidan är sekelskiftesnamn något som ökat i popularitet mellan åren 1998 och 

2007. Namn som Albin (plats 17 år 2007, 20 1998), Axel (plats 16 år 2007, plats 27 år 1998), 

Hugo (plats 5 år 2007, plats 49 år 1998), Ludvig (plats 19 år 2007, plats 38 år 1998), Herman 

(plats 99 år 2007), Otto (plats 92 år 2007), Elis (plats 81 år 2007) och Melker (plats 54 år 

2007) har blivit mer populära. Alexander (plats 12 år 2007, plats 6 år 1998) är det enda 

sekelskiftesnamnet som blivit mindre populärt på 100-listan mellan 1998 och 2007. Namn 
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som Emanuel och Julius var populära vid sekelskiftet, men har trots det försvunnit från 100 i 

topp. 

 

2.12 Korta namn 

Även de kortare namnen har fått viss genomslagskraft bland pojknamnen. Trots att flera korta 

namn lämnat listan, har ännu fler kommit till. Liam, Max, Theo, Viggo, Alvin, Noel, Malte, 

Leon, Ville, Neo, Elis, Vidar, Loke, Dante, Otto och Sigge är namn som tagit sig in på listan, 

medan kortare namn som André, Kim, Jonas, Tom, Olof, Kalle, Ahmed, Jens, Per och Björn 

har lämnat. 

 

2.13 Musik och film 

Anledningen till att Noel och Liam blivit populära 2007 kan bero på att föräldrarna var med 

om det engelska popbandet Oasis storhetsperiod och sedan ville döpa sina egna barn efter de 

två bröderna Liam och Noel Gallagher som är frontmän i gruppen. Neo har troligtvis blivit 

populärt tackvare Matrix-filmerna, huvudkaraktären i filmerna heter Neo. 

 

2.14 Mindre vanliga namn 

Precis som bland flicknamnen är benägenheten lika stor bland pojknamnen att föräldrarna 

väljer namn som inte är väldigt vanliga 2007 om man jämför med 1998. 1998 var 28 % av 

samtliga pojkar som fått ett namn som var inom 100-listan, bland dem som fått ett av namnen 

som var bland de tio mest populära. Medan det 2007 var 26 % utav samtliga pojkar som fick 

ett namn som fanns bland de tio mest populära. (Se stapeldiagrammet som följer). 
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Topp tio i procent av totalt antal
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2.15 Bibliska namn 

Brylla skriver: ”En märkbar popularitet kan också skönjas just nu vad gäller bibliska namn. 

[…] Det är framförallt mansnamn som här gör sig gällande”. (Brylla 2004: 13) Detta är något 

som inte stämmer överens med det resultat jag fått fram i min undersökning. De allra flesta 

bibliska namnen har sjunkit i popularitet mellan 1998 och 2007 som: Adam (plats 28 år 2007, 

23 1998), Gabriel, (plats 52 år 2007, plats 50 år 1998) Jakob (plats 29 år 2007, plats 10 år 

1998), Simon (plats 20 år 2007, plats 4 år 1998), Joel (plats 42 år 2007, plats 41 år 1998) 

Jonathan (plats 23 år 2007, plats 8 år 1998) och Marcus (plats 55 år 2007, plats 9 år 1998). 

Endast Isak (plats 10  år 2007, plats 29 år 1998), Elias (plats 3 år 2007, plats 42 år 1998) och 

Lukas (plats 2 år 2007, plats 14 år 1998) har blivit populärare. Dessutom har de bibliska 

namnen: Tobias, Mikael, Thomas och Emanuel lämnat 100-listan, samtidigt som inte ett enda 

bibliskt namn har tagit sig in på listan 2007. 

 

2.16 Arabiska namn 

Inför min undersökning trodde jag att arabiska namn och namn som härstammar från det 

forna Jugoslavien skulle öka i popularitet år 2007 gentemot 1998. Detta visade sig vara 

felaktigt, i varje fall kan man inte skönja någon ökad popularitet inom 100-listan. Inte ett enda 

jugoslaviskt namn fanns med på listan vare sig 1998 eller 2007. Tre arabiska namn fanns med 

1998: Mohammed, Ali och Ahmed. 2007 fanns endast två kvar: Mohammed och Ali. Det 
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troliga är, trots allt, att framförallt de jugoslaviska namnen har ökat i popularitet, men att 

namnen inte ännu lyckats kravla sig inom 100-listans gräns. 

 

Tio i topp pojknamn 1998: 

1. Filip  (7) Namn med grekiskt ursprung. 

2. Erik (8) Nordiskt namn. 

3. Oskar (4) Engelskt namn. 

4. Simon (20) Bibliskt namn. 

5. Anton (11) Tysk form av romerska Antonius. 

6. Alexander (12) Namn med grekiskt ursprung. 

7. Viktor (6) Namn med latinskt ursprung. 

8. Jonathan (23) Bibliskt namn. 

9. Marcus (55) Bibliskt namn. 

10. Jacob (29) Bibliskt namn. 

 

Inom parentes placeringen 2007. 

 

Tio i topp 2007: 

 

1. William (11) Engelsk form av det tyska Wilhelm. 

2. Lucas (14) Bibliskt namn. 

3. Elias (42) Bibliskt namn. 

4. Oskar (3) Se 1998. 

5. Hugo (49) Tysk smekform till namn som Hugbert och Hugbald. 

6. Viktor (7) Se 1998. 

7. Filip  (1) Se 1998. 

8. Erik (2) Se 1998. 

9. Emil (12) Tysk och nordisk form av det franska Emile. 

10. Isak (29) Bibliskt namn. 

 

Inom parentes placeringen 1998. 
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2. Stapeldiagram över namn i antal 
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3. Resultatdiskussion 

”Navnemoder kan vaere forudsigelige, og de kan vaere ofurudsegilege”. (Villarsen Meldgaard 

1997: 103) Det är svårt att veta varför vissa namn blir mer populära, medan andra namn 

tappar i popularitet. Vissa trender har fastslagits, till exempel att namn blir populära med cirka 

100 års mellanrum. (Villarsen Meldgaard 1997) Andra trenders popularitet är svårare att 

fastställa, man kan helt enkelt inte veta varför vissa namn är populärare än andra vid vissa 

årtal. Modet är något som omedvetet styr i valet av namn enligt Kiviniemi. ”Något tillspetsat 

skulle man kunna säga att modenamn i stort sett sprider sig som vissa epidemier och att detta 

egentligen inte är något att förvåna sig över”. (Kiviniemi 2003: 36) 

 

Trots att det endast skiljer nio år mellan de båda 100-listorna har förvånansvärt mycket hänt. 

31 stycken namn har bytts ut bland flicknamnen och 29 stycken namn bland pojknamnen. 

Flera namn som är vanliga i min generation (1983) har mellan 1998 och 2007 försvunnit. 

Flicknamn som Caroline, Erika, Jessika, Therese, Kristina, Emily, Sandra, Malin, Jenny och 

Linda samt pojknamn som Andreas, Tobias, Fredrik, Niklas, Joakim, Henrik, Mikael, Patrik, 

Robert, Jonas, Petter, Magnus och Anders har givit plats till, för mig, ovanliga namn. 

Samtliga av de här ovan nämnda namnen finns fortfarande kvar bland de 100 vanligaste bland 

Sveriges totala befolkning. 

 

Trenderna har som skrivet varit tydligare bland flicknamnen, därför har också de varit 

intressantast att titta på i min undersökning. Flera korta namn har ersatt längre både bland 

pojk- och flicknamnen. Är det kanske ett steg mot det alltmer bekväma samhälle vi lever i 

idag? De korta namnen spar tid och plats i SMS och när det gäller annat datorspråk.  

 

Trenden att namn som var populära för cirka 100 år sedan, alltså sekelskiftesnamn, har blivit 

populärt igen är något som visar sig både bland flick- och pojknamnen. Resultatet att 

sekelskiftesnamn blivit populärt igen stämmer väl överens med det som Villarsen Meldgaard 

skriver i sin artikel från 1997 om att namns popularitetsperioder återkommer med cirka 100 

års mellanrum. Jag har själv räknat in samtliga namn som var populära mellan 1891 och 1909 

i min undersökning. Borde inte sekelskiftesnamnen då också ha varit populära även redan år 

1998? Svaret på frågan är: jo, och det var de också. Populariteten för dessa namn har dock 

skjutit i höjden till år 2007 och förmodligen kommer trenden inom några år att avta. 
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De nordiska namnen har ökat i popularitet såväl bland pojknamnen som flicknamnen. Att 

namn som Viggo, Vilgot, Sixten, Elis, Vidar, Loke, Svante, Sigge, Hilda, Ingrid, Märta, Liv, 

Svea och Sigrid åter har blivit så populära att de klättrat upp på 100-listan till år 2007 kan 

antagligen bero på att namnen på något sätt känns exotiska, men samtidigt genuina. Under 

1800-talets första hälft, alltså för cirka 200 år sedan blev de götiska namnen åter populära och 

kanske kan trenden med de nordiska namnen härledas dit. Då innebar romantikens 

genombrott i Sverige ett ökat intresse för folkens ursprung och för folksjälen. (Brylla 2004: 

10) Det är möjligt att detta intresse åter fått liv i Sverige. 

 

Namn med betydelse har fått viss genomslagskraft bland flicknamnen, flera av namnen med 

betydelse förekom inte i någon större utsträckning innan år 2000. Möjligtvis är det 

postmodernismen som inverkar. Namngivarna söker efter något nytt, något eget och efter en 

personlig identitet till sina barn. Även på forntiden var det vanligt med namn som hade 

betydelse till exempel Ari (örn), Ulv (varg) och Biorn (björn). Kanske är även dessa nya namn 

ett tecken på att svenskarna söker sitt ursprung. Det troligaste är dock att de här namnen är 

modenamn som spridit sig likt epidemier, som Kiviniemi (2003) uttrycker det. 

 

Vissa namn blir populära tack vare TV, musik och film. Skådespelare, rollfigurer och artister 

har gjort flera namn populära. Att just vissa namn blir populära vid olika årtal beror antingen 

på att artisten, rollfiguren eller skådespelaren är aktuell just för tillfället eller också på att TV-

serien, filmen eller musikgruppen var som populärast vid en tidpunkt samtidigt som 

namngivarna var som mest mottagliga. 

 

2007, till skillnad från 1998, förefaller det vara så att man väljer att ge sina barn något mer 

ovanliga namn. Det vittnar inte bara det faktum att flera namn som tagit sig in på topp 100-

listan inte har varit särskilt utbredda innan år 2000, utan även att färre barn får namn som är 

bland de tio vanligaste år 2007 om man jämför med 1998. Kiviniemi har gjort en liknande 

undersökning i Finland och resultatet från den är densamma som för min. ”Att toppnamnens 

frekvens jämnats ut hör som förändring till 1900-talets största. […] Toppnamnen skilde sig 

från övriga allra tydligast på 1960-talet, då i medeltal 7 flickor av hundra kunde få namnet 

Sari. Men också tidigare var det vanligt att 4-5 flickor av hundra fick det mest omtyckta 

namnet. I slutet av 1990-talet föll toppfrekvenserna ner till 2 % och t o m under, varvid de tio 

vanligaste namnen omfattade endast 15 % av bärarna, medan det på 1950-talet hade varit 

omkring 35 %. De vanligaste förnamnens popularitet fördelar sig således avsevärt jämnare än 
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förut, varvid naturligtvis också antalet personer som heter lika har minskat. […] Också 

strävan efter mer individuella namn lyckas allt oftare, för den som söker information hittar 

den förhållandevis lätt bland namnfrekvenserna”. (Kiviniemi 2003: 46) Det hade varit 

intressant att också jämföra hela 100-listan med antalet totalt födda barn i Sverige 1998 och 

2007, då jag inte fått tag på materialet lämnar jag det dock därvid för senare undersökningar. 

Att svaret hade blivit det väntade har jag inga tveksamheter angående, samtidigt hade det varit 

spännande att se hur stor skillnad det är på bara nio år. 

 

Enligt Brylla kan en popularitet bland de bibliska pojknamnen skönjas. De flesta bibliska 

namnen har sjunkit på listan och ett antal har lämnat 100 i topp 2007, samtidigt har inte ett 

enda kommit till sedan 1998. Min undersökning visar alltså i det här fallet något annat än det 

Brylla fått fram.  

 

Det förvånade mig när jag gjorde min undersökning att inte fler arabiska och jugoslaviska 

namn har tagit plats på 100-listan mellan 1998 och 2007. Jag antog att det var naturligt då 

invandringen är och har varit stor från de här områdena. Inga namn som härstammar från det 

forna Jugoslavien finns med på någon av listorna, medan tre stycken arabiska namn finns med 

1998 och endast två stycken 2007. Det troliga är som skrivet att namn som dessa blivit 

vanligare, dock inte så vanliga att de tagit sig in bland de 100 namnen i topp.  

 

4. Sammanfattning 

Ämnet valdes av mig då jag blivit inspirerad att göra något med namn sedan jag blev varse 

elevernas engagemang kring namn då jag var ute på min senaste VFU. Syftet med uppsatsen 

är att ta reda på vilka förändringar i förnamnstendenser man kan urskilja 2007 jämfört med 

1998, samt hur dessa trender kan förklaras. Min metod var att först slå upp samtliga de 260 

aktuella pojk- och flicknamnen från 1998 och 2007 i Eva Bryllas ’Förnamn i Sverige’ (2004) 

för att ta reda på mer om var och ett utav dem. Efter detta kunde jag börja leta efter och skriva 

ner trender. Parallellt har också relevant litteratur kring namn lästs av mig. Materialet har 

bestått av statistiska centralbyråns namnstatistik, topp 100-listor bland födda flickor och 

pojkar 1998 och 2007. Min teori var att bibliska namn, namn från det forna Jugoslavien och 

namn som var populära kring år 1900 skulle ha ökat i popularitet till år 2007 i jämförelse med 

1998.  
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I bakgrunden beskriver jag vilka trender som tidigare funnits i Sverige. På forntiden var namn 

med betydelse vanligt, år 1000 kom apostla- och helgonnamn till Sverige, år 1200 kom 

ytterligare kristna namn till vårt namnbestånd, år 1300 börjar lågtyska namn spridas, efter 

reformationen börjar bibliska namn med hebreiskt ursprung bli populära, under 

stormaktstiden sprids högtyska namn, år 1700 blir franska namn populärt, år 1800 de götiska 

och engelska namnen, från år 1900 sprids engelska och amerikanska namn ytterligare, efter år 

1970 gör namn från det forna Jugoslavien och arabiska namn på allvar entré i Sverige och på 

senare år har namnbeståndet påverkats mycket av TV, film, litteratur, musik och inte minst av 

Astrid Lindgren.  

 

I min resultatredovisning kommer jag fram till att mellan 1998 och 2007 bland flicknamnen 

har de korta namnen ökat i popularitet, liksom sekelskiftesnamnen, de nordiska namnen och 

namn med betydelse. Dessutom syns en tendens som pekar på att föräldrar verkar mer 

benägna att välja lite mer ovanliga namn 2007 i jämförelse med 1998. Bland pojknamnen är 

inte tendenserna lika tydliga, men även bland dem har de nordiska namnen, 

sekelskiftesnamnen och de korta namnen blivit populärare 2007 än vad de var 1998. Även 

bland pojknamnen förefaller det vara så att föräldrarna väljer lite mer ovanliga namn 2007 i 

jämförelse med 1998. Enligt Brylla (2004) ska de bibliska pojknamnen ha ökat i popularitet 

på senare år, min undersökning visar dock att namnen tappat på topp 100 2007 i jämförelse 

med 1998. Förvånande för mig var att varken arabiska namn eller namn som härstammar från 

det forna Jugoslavien ökat i popularitet på topp 100-listorna. För att göra förändringarna mer 

åskådliga finns ett antal stapeldiagram med i resultatredovisningen.  

 

I resultatdiskussionen får man reda på mer kring resultaten och det resoneras kring 

anledningar till de olika tendenserna. Det är inte säkert att det finns förklaringar till alla 

namntrender, vissa namn blir modenamn och de sprids likt ringar på vatten utan att man 

egentligen vet varför. Att de korta namnen blivit populära kan ha att göra med det alltmer 

bekväma samhälle vi lever i. Sekelskiftesnamnen tros ha blivit populära då ungefär samma 

namn ser ut att komma tillbaka ungefär vart hundrade år. De nordiska namnen var populära 

också för ungefär 200 år sedan, kanske söker svenskarna nu liksom då sitt ursprung. Att namn 

med betydelse blivit populära beror troligtvis på att namnen har blivit modenamn, men 

trenden kan också härledas tillbaka till forntiden eller ha något med postmodernismen att 

göra. Tendensen att föräldrar verkar mer benägna att välja något mer ovanliga namn 2007 än 

1998 styrks av en undersökning som Kiviniemi (2003) har gjort.     
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5. Efterord 

5.1 Varför ska lärare arbeta med namnstudier i undervisningen? 

Namn är något som engagerar och är något som de allra flesta är intresserade av. De flesta av 

oss är nyfikna på det egna namnet, varför heter vi som vi gör, vad betyder mitt namn, var 

kommer det ifrån, hur gammalt är det, hur vanligt är det, när har jag namnsdag? Att låta 

elever arbeta med sina namn i skolan är ett enkelt sätt att få till och med de mest omotiverade 

eleverna att söka information, att läsa och att skriva. Detta blev jag själv varse under min 

senaste VFU då klassen jag arbetade med jobbade med Boken om mig. Eleverna skriver ett 

antal kapitel om sig själva och låter eventuellt en kamrat eller en familjemedlem skriva något. 

Ett obligatoriskt kapitel var Mitt namn. Det var också detta kapitel som de allra flesta ville 

börja med att göra. Jag och min handledare fick ägna mycket tid åt att ta fram namnböcker 

och hjälpa elever med att söka på Internet. Engagemanget var stort och inte någon klagade på 

att det var tråkigt eller jobbigt. Efter denna VFU stod det klart att jag ville ägna min C-uppsats 

åt namn i någon form och även att namn är något som fungerar bra att arbeta med i skolan. 
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