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Abstract 

 

 

The aim of this study is to examine first names in Swedish children’s literature, to see 

whether they reflect our age’s name patterns. The main focus is multilingual names, and 

fashionable name patterns. The result determines that 16 % of the names are multilingual, 

compared to our society’s 10 %. Concerning modern name patterns, a majority of the names 

are fashionable in some sense.  
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1. Inledning 

 

Vilken bild vill vi ge våra barn av samhället? Vilka typer av namn används i barnböcker? Det 

kan tyckas att dessa frågor inte hänger samman, men så är kanske inte fallet. Att läsa är en 

viktig del av många barns uppväxt och litteraturen delger omvärlden på ett eller annat sätt. En 

viktig del av omvärlden är namn, eftersom de speglar samhället. De säger något om vilka vi är 

(Windt-Val 2012:275) och såleds något om vår samtid. Nova och Jack hade man troligtvis 

inte döpt sina barn till i 1700-talets Sverige, snarare Henriette och Eugen.  Namnen säger 

något om hur samhället ser ut. Utifrån om en kvinna heter Tove, Shirin eller Inga-Britt drar 

omgivningen olika slutsatser om ålder, samhällsklass och etnicitet. Om vem den här personen 

är och samhället hon tillhör. Likaså säger karaktärernas namn något om vilka de är och 

samhället de existerar i. För barn kan det även påverka deras föreställning om verkligheten 

eftersom deras egen ännu inte är fastställd.  

     Hittills har det främst gjorts kvalitativa studier inom den litterära namnforskningen. Olika 

författare och just deras namnval har granskats, men det saknas större undersökningar av ett 

flertal författare. Med den här studien vill jag ge en mer övergripande bild av förnamn som 

påträffas i svensk barnlitteratur och den bild av samhället som de förmedlar. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur förnamn i moderna svenska barnböcker 

speglar samhället. Dels ur ett flerspråkigt och dels ur ett tidsspeglande perspektiv, samt att 

jämföra sammanställda flick- och pojknamn ur dessa perspekiv. De frågor som undersöks är:  

- Hur många namn med utländsk härkomst finns i svensk barnlitteratur? 

- Hur många barnnamn följer aktuellt namnmode? 

- Finns det skillnader mellan flick- och pojknamnen utifrån ovanstående aspekter? 

 

1.2 Disposition 

 

Första kapitlet i uppsatsen består av inledning och syfte med tillhörande frågeställningar. 

Därefter, i andra kapitlet, ges en översikt över tidigare forskning inom litterär onomastik i 

världen och Sverige. I kapitel tre läggs de teorier och begrepp som används fram. I fjärde 

kapitlet beskrivs metoder och lista över materialet. Kapitel fem består av resultatet, vilket 
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följs av analyskapitlet som är det sjätte. Uppsatsen sammanfattas i kapitel sju, innan 

referenslistan. Därefter återfinns samtliga undersökta böcker i bilaga 1 samt en lista över 

namnen i materialet i bilaga 2.  
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2. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras en översikt över den litterära namnforskning som gjorts i världen 

och en närmare blick på den svenska namnforskningen på barnböcker.  

 

2.1 Forskning inom litterär onomastik 

 

Den litterära onomastikens forskning har främst genomförts i USA och Tyskland, där den 

pågått sedan början på 1900-talet. W.F.H Nicolaisen är en av de forskare som deltagit med att 

utveckla namnforskningen i USA, där ett flertal tidskrifter som behandlat ämnet publicerats 

bl.a. Literary Onomastics Studies. Till stor del är det dock än idag ett outforskat ämne 

(Bertills 2003:9 m.fl). Benedicta Windt-Val skriver i sin avhandling att den litterära 

namnforskningen hittills främst bestått av ett jämförande med det verkliga onomastikonet 

(2010:35). Man har studerat det aktuella samhället i litteraturen, ex. ur en språklig, geografisk 

eller sociologisk vinkel, och ställt det mot hur verkligheten såg ut (ibid).Vidare skriver Karina 

van Dalen-Oskam att studier av litterär onomastik oftast fokuserar på specifika namn, istället 

för ett stort antal (2010:359). Anledningen till det är att kvantitativa studier är mycket 

tidskrävande (Dalen-Oskam 2012:395f.). Eftersom få böcker idag är digitaliserade måste man 

manuellt söka efter namnen (ibid).   

     De studier som gjorts inom ämnet har till stor del koncentrerats på specifika författares 

namnbruk. I Storbritannien har till exempel fokus lagts på Shakespears och Charles Dickens 

namnanvändning, se t.ex. en studie av Michael Adams 2000 och John A. Stoler 1984. Andra 

författare i Europa som stått i fokus är bl.a. Franz Kafka, exempelvis i en undersökning av 

Elizabeth M. Rajec 1978. I Norden har det också genomförts studier, om än inte i lika stort 

antal. På senare år har Benedicta Vindt-Wal 2010 skrivit om Sigrid Undsets namnbruk, där 

hon vill visa att en karaktärs namn kan ha många olika funktioner. En annan avhandling har 

skrivits av Yvonne Bertills 2003. Bertills har tittat på tre olika barnboksförfattare med syfte 

att studera vilka funktioner fiktiva karaktärers namn har, och påvisa att de är influerade av 

generella kriterier för riktiga namn. I Sverige har vissa studier gjorts, bl.a. har Kristina 

Hermansson 2015 undersökt namn och identitet i en roman av Ninni Holmqvist. Även vissa 

mer generella reflektioner har dock gjorts, t.ex. skriver Staffan Björck i Romanens formvärld 

om hur författare introducerar karaktärers namn (1953: 139-144). Han ifrågasätter huruvida 

namnen har ett ”medvetet karaktäriserande syfte” (1953:140), men menar att de säger mer om 
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författaren och samhället (ibid). Främst har dock svenska studier fokuserats på barnlitteratur 

(läs mer under avsnitt 2.2).  

     Metoder som använts är som sagt mestadels kvalitativa, där forskaren själv analyserat 

namnen med hänsyn till främst den litterära kontexten.   

 

2.2 Litterär onomastik inom svensk barnlitteratur 

 

I Sverige har mycket av den litterära onomastikens forskningsfokus legat på barnlitteratur. 

Många olika författares verk har granskats, t.ex. Astrid Lindgren, Peter Pohl och Gunilla 

Bergström. Två av de centrala forskare som tittat på namn i barnlitteratur är Gudrun 

Fagerström och Reinert Kvillerud. Som en del av sin analys av Marie Gripes verk, har 

Fagerström noterat hur namn hänger samman med identitet. Hon skriver att Gripe ofta 

använder karaktärers namn som en del av ett identitetssökande (1977:94). Det vill säga att 

karaktären på något sätt ifrågasätter sitt namn eftersom de tycker det försatt dem i en roll de 

inte kan eller vill leva upp till (ibid). Kvillerud har också tittat på bl.a. Gripe (1986), men även 

på Gustav Frödings författarskap (1996). Där studerar han hur Fröding nyttjar olika typer av 

namn för att skapa en viss stil, ofta av sociala skikt, och hur han använder sig av 

namnupprepning.  
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3. Teori 

 

I detta kapitel diskuteras barnbokens syfte, samt olika begrepp inom onomastiken och den 

litterära onomastiken. Därefter följer ett resonemang om namnets roll i samhället och 

moderna namntrender. Slutligen ges en inblick i socialkonstruktivismen, som den här studiens 

analys utgår från.   

 

3.1 Barnlitteraturens syfte 

 

Barnlitteratur är böcker och tidningar ämnade för barn och ungdomar (Hellsing 1999:21 

m.fl.). Litteratur som barn och ungdomar kanske läser som är skriven för vuxna, t.ex. science 

fiction, räknas inte dit (Kåreland 2001:10). Till skillnad från annan litteratur har barnböcker 

ett uppfostringssyfte. Hellsing skriver att de har fyra sociala huvuduppgifter: att främja 

barnets språkanvändning, att vårda barnets livskänsla, att orientera barnet i tid och rum och att 

orientera barnet socialt (1999:26). För min analys är de sistnämnda uppgifterna viktiga. Av 

namnet drar man olika slutsater om en persons ålder och härkomst, vilket är ett sätt att 

orientera barnet i tid och rum. Att orientera barnet socialt innebär att bygga upp en relation till 

människorna i sin omgivning och samhället. Det är sedan länge känt att namn är en spegling 

av samhället (Nyström 2010:13) och jag menar att när barnet ska få en föreställning av 

omvärlden genom litteratur, bör även namnvalet på bokens karaktärer påverka denna. Namnet 

målar inte bara upp karaktären, utan även en föreställning om omvärlden eftersom namn är en 

del av den (Bertills 2010:6). I ett barns fall är synen på omvärlden också mycket påverkbar, 

eftersom denna inte är fastställd (ibid).  

 

3.2 Namntyper och namnfunktioner 

 

I den här uppsatsen studeras karaktärers förnamn. En person kan ha ett eller flera förnamn och 

ett av dem är tilltalsnamnet (Aldrin 2011:34), det vill säga det namn som främst brukas. Jag 

använder mestadels namn och syftar då på tilltalsnamnet. Med övriga förnamn menar jag de 

förnamn en person bär vid sidan av tilltalsnamnet.  

     Ett namns funktion är att individualisera någon eller något (Andersson 1996:16). Dock 

menar Andersson att det sträcker sig utöver detta och namn har även, förutom den redan 

nämnda kognitiva, även emotiva, ideologiska och samhörighetsskapande funktioner (ibid). 
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Den emotiva funktionen ser vi främst i olika binamn, där man inte är ute efter att identifiera 

något eller någon utan snarare att beskriva en känsla genom namnet (Andersson 1996:17 

m.fl.). Nästa funktion, den ideologiska, handlar om vilka värderingar som namnet speglar. 

Främst syns detta i personnamn; vad man döper sitt barn till beror på föräldrarnas ideologi, 

vad de tycker är viktigt (Andersson 1996:19, m.fl.). Social samhörighet är beroende av de 

andra tre funktionerna, eftersom de är en förutsättning för gemenskap. Ju fler gemensamma 

namn vi har, desto starkare social samhörighet känner vi (Andersson 1996:21). Kritik mot den 

här teorin är att den utestänger möjligheten att namnen i sig har betydelse, att de är mer än 

bara en referent. Det blir då irrelevant att studera ett namns ursprung, eftersom det inte är 

aktuellt för namnbäraren nu (Nyström 2013:13). I min uppsats blir kritiken inte relevant, 

eftersom jag inte tittar på namns ursprung. Visserligen granskar jag vilket språk en del av 

namnen tillhör, men inte hur namnet uppstod.    

     I litteratur är namnens funktioner beroende av författaren. Staffan Björck skriver att 

namnval snarare sägare något om författaren än om karaktärerna (1953:140). Som jag skrev i 

inledningen tycks människan ha föreställningar om vilka namn som passar till vilken social 

klass, samhälle och kön och det tycks inte orimligt att även författare har det. Namnskicket i 

en bok kan alltså spegla författarens uppfattning om samhället, omedvetet eller medvetet, och 

visa på dennes ideologier och kanske även på social samhörighet – hur omgivningen ser ut 

eller önskas se ut.   

     Varje människa har ett onomastikon, ett mentalt lexikon över endast namn. Andersson 

talar om ett speciellt antroponomastikon, som endast innehåller personnamn (1996:23). Ett 

namn som en författare hittar på själv kallas för ett fiktivt namn (Bertills 2003:10). I den här 

uppsatsen kommer jag att använda begreppet fiktivt namn angående de namn som, enligt 

Statistiska centralbyrån (www.scb.se), ingen i Sverige bär än.  

     Frändén skriver om markerade och omarkerade namn, skillnaden på dessa är att ett 

markerat namn ”i något avseende sticker ut” (2010:93). Vad som är ett markerat eller 

omarkerat namn varierar beroende på situation, plats och tidsperiod. Ett namn som är 

omarkerat i Sverige, som t.ex. Liv, är markerat i andra delar av världen där man inte ofta heter 

så. I den här uppsatsen använder jag mig endast av etnisk markering, det vill säga att namnet 

står ut med hänsyn till sin härkomst. I avsnitt 4.1.2 skriver jag mer utförligt om hur jag 

använder begreppet.  

 

 

 

http://www.scb.se/
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3.3 Namn och samhälle 

 

Namntrender kommer och går, precis som andra moden. Under olika tidsåldrar i Sverige har 

vi varit influerade av olika kulturer, vilket också påverkat namnvalen (Brylla 2002:19f. mfl.). 

I nutid är vi främst inspirerade av engelsktalande länder (Brylla 2002:14-15), vilket är 

intressant för den här uppsatsen eftersom en av aspekterna jag tittar på är namn under 2000-

talet. Andra tendenser som syns, och som är relevanta för den här uppsatsen, är  tvåstaviga 

namn, t.ex. Agnes, Emma och Oscar samt att flicknamnen ofta slutat på a, medan många 

pojknamn är bibliska (Aldrin 2011:51, 54-55). Det är också av intresse vilka av 1900-talets 

populära namn från olika årtionden, som kommer igen på barn i nutiden. Aldrin har tittat på 

detta och kommit fram till att 20 % är sekelskiftsnamn, 14 % hade en tidigare topp någonstans 

1920 – 1940, 9 % mellan 1940-1979, 15 % 1980 eller 1990, 2 % hör hemma på 2000-talet, 13 

% är nybildade eller nyetablerade och 27 % är inte förknippad med någon särskild tidsperiod 

(2011:53).  

     Som jag nämnt tidigare, speglar namnet samhället. Det är starkt associerat med vem man 

är (Aldrin & Frändén 2013:148) och såleds också uppfattningar om vilka andra är, vilka vi är. 

Det kan vara både en social markör och visa på etnisk eller religös tillhörighet. Det säger 

också ofta något om könstillhörighet, om man är man eller kvinna (Brylla 2013:154). I 

litteraturen är det dock författarens medvetna eller omedvetna syn på olika klasser och 

människor som avgör vilket namn karaktärerna får. De kan antingen skapa ett nytt samhälle 

med hjälp av sina namnval, försöka efterlikna något existerande eller välja slumpvis. Oavsett i 

vilket syfte karaktärerna namnges, om det så är utan någon specifik avsikt, så kommer det 

bidra till att ge ett visst intryck på läsaren.  

 

3.4 Socialkonstruktivism 

 

”Det vi uppfattar som naturligt och som sunt förnuft ska inte tas för givet utan utforskas.” 

(Barlebo Wennerberg 2010:13), detta citat ger en sammanfattande insyn i vad 

socialkonstruktivism innebär. Enligt den här teorin skapas verkligheten av oss människor, av 

våra ’sociala handlingar’, som bestämmer hur den ser ut (Barlebo Wennerberg 2010:10f.). En 

social handling innebär det människan gör i relation till varandra. En typ är att namnge någon, 

oavsett om det gäller dopnamn eller smeknamn. Det är redan känt att olika sociala grupper 
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tenderar att välja olika namn, se t.ex. Gustafsson 2002 och Aldrin 2011 och enligt 

socialkonstruktivismen är namnvalen socialt konstruerade. Det samhälle människan skapat 

främjar dem. Alltså, när människor agerar så bidrar det till att skapa ett visst samhälle, social 

fakta, regler och normer (Barlebo Wennerberg 2010:82).  

     Eftersom ett av barnlitteraturens syfte, enligt Hellsing, är att orientera barnet i samhället 

(1999:26) är socialkonstruktivismen högst relevant för den här uppsatsen. Inom litteratur 

skapar författare sitt samhälle, delvis med hjälp av namnval. Genom karaktärernas namn kan 

en viss social grupp, etnicitet, ålder osv. visas på. De har möjlighet att spegla de delar av 

samhället som önskas eller inte önskas. Potential finns också, att konstruera de normer och 

regler man tycker borde finnas. Man kan efterlikna det verkliga eller skapa ett nytt fiktivt 

samhälle.  

Kritik mot socialkonstruktivismen är främst att den inte beaktar biologiska aspekter hos 

människors beteenden och att den ser allt för svart eller vitt. Sambandet mellan biologi och 

samhällets påverkan är komplext och inte lika enkelt som socialkonstruktivismen ibland utgör 

det för att vara (Barlebo Wennerberg 2010:133f.). Det här är dock endast relevant om man 

studerar något som kroppspråk eller annat som potentiellt kan ha påverkats både av samhälle 

och biologi. Namnval är inte biologiskt.  
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4. Metod och material 

 

Först i detta kapitel redovisas undersökningens metod. Därefter presenteras respektive 

kategori; tidspopularitet, etnisk markering, fiktiva namn och könsperspektiv, och dess metod. 

Se bilaga 1 för en lista över materialet.  

 

4.1 Metod 

 

I materialet ingår 442 namn, varav 185 är på vuxen- och 257 på barnkaraktärer. Namnen har 

jag excerperat genom att läsa 66 böcker. Endast tilltalsnamn på människor studeras. Antalet 

böcker är anpassat för att få en så vid blick som möjligt över namnskicket i modern 

barnlitteratur och för omfånget i den här uppsatsen. Litteraturen är hämtad från två källor. 

Dels ur en topplista över de mest utlånade barnböckerna på Göteborgs folkbibliotek under 

2014 och 20121. Dels ur författarfondens lista över mest utlånade författarna, under 2014, i 

folk- och skolbibliotek. Ur den listan har jag tagit de första 100 författarna och där ur sorterat 

ut de som skriver barnlitteratur2. Om det funnits har jag valt en bok som publicerats 2014. Har 

de inte publicerat en bok då, har jag tagit den som gavs ut senast innan 2014.  

    Om samma författare funnits med på både Göteborgs folkbiblioteks och författarfondens 

lista, har jag använt mig av två olika böcker. Notera dock att namn som återkommer av 

samma författare endast räknas en gång. Återkommer det av olika författare, räknas det igen. 

Har samma författare funnits med flera gånger på Göteborgs folkbiblioteks lista har jag 

använt mig av boken som utgavs 2014. Eftersom jag är intresserad av namn i Sverige, har 

översatta böcker inte använts. Likaså inte böcker som namn inte förekommer i, de där endast 

djurnamn finns med och de som uttryckligen är historiska. Jag har även förbigått delar i 

böcker som är historiska eller sagor. Slutligen har de böcker som är skrivna före 2005 

uteslutits, då jag anser att det samhällets namnskick skiljer sig för mycket från dagens och 

därför kan bidra till ett snedvridet resultat. Efter första läsningen av alla böcker tog jag 

stickprov på namnen i tio av böckerna, för att kontrollera att jag inte missat något och öka 

reabliteten. Med tanke på detta, det relativt stora urvalet samt att dessa böcker (enligt 

topplistorna) har många läsare, anser jag att generaliserbarheten för undersökningen är relativt 

hög.      

                                                 
1 Listan från 2013 utgår, eftersom biblioteket inte publicerat någon det året.  
2 Även illustratörer av barnböcker ingår på listan, dessa har jag inte räknat med.  
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     Alla böcker är lånade på Halmstad Stadsbibliotek som använder sig av SAB:s 

(klassifikationssystem för svenska bibliotek) indelningssystem, vilket jag också har 

applicerat. Små barns böcker 0-3 år, Hcf upp till cirka 6 år och Hcg upp till cirka 12 år. 

Den största kritiken mot den här typen av metod, inom litterära onomastiska studier, är att 

man inte tar hänsyn till litteraturens kontext. I den här undersökningen ignorerar jag alltså var 

och när berättelsen utspelar sig; förutom att kontrollera att boken är publicerad tidigast 2005, 

utspelar sig i nutid samt inte är en översättning. I övrigt är mitt enda intresse vilka namn på 

människorna som finns med. Eftersom jag har gjort den här avvägningen över vilka böcker 

som ska studeras anser jag att den tydliga inringningen, kombinerat med att materialet är 

relativt stort gör att man kan bortse från den specifika litterära kontexten för varje bok. Alla 

böcker utspelar sig i nutid och eftersom jag jämför namnskicket med det aktuella samhällets, 

så är relevansen av övrig litterär kontext minimal.      

 

4.1.1 Tidspopularitet 

 

Jag har tittat på tilltalsnamnens överenstämmelse med det aktuella namnmodet i samhället. 

För att kunna analysera det har jag använt mig av Statistiska Centralbyråns (www.scb.se) 

listor över Nyfödda, de 100 vanligaste tilltalsnamnen efter namngivningsår. Jag använder mig 

av modenamn när jag hänvisar till namn som finns med på de listorna. För att analysera vilket 

år jag ska jämföra med, har jag utgått från att barnkaraktärerna i litteraturen oftast är 

jämngamla med åldersgruppen de är anpassade för. För små barns böcker har jag räknat 2 – 3 

år bakåt, det vill säga om boken gavs ut 2014 har jag tittat om namnet existerar på listan 2013 

eller 2012. Om namnet finns på båda eller den ena listan kommer det med i tabellen för 

modenamn. För Hcf har jag räknat 6 – 7 år bakåt, då jag funnit att många av barnkaraktärerna 

är kring den åldern. På samma sätt har jag räknat med det högre värdet för Hcg, då många 

barnkaraktärer ligger kring tolv år, och tagit 11 – 12 år bakåt.  

     Nackdelen med den här metoden är att jag generaliserar och att vissa karaktärer är yngre 

eller äldre än vad jag räknat på, vilket påverkar validiteten. Dock anser jag att det inte berör 

resultatet mer än marginellt; eftersom de flesta namn på topplistorna hänger med i flera år, 

även om deras plats varierar. En annan svårighet med den här metoden är tilltalsnamn som 

finns med på topplistan, men stavas på ett annat sätt i mitt material (exempelvis Nellie och 

Nelly). Dessa har därför hamnat i en egen kategori som jag kallar ’Modenamn AS’, där AS är 

kort för ’annan stavning’, eftersom det inte är exakt det namnet som är på topplistan. Jag har 

inte tittat på de vuxnas namnen vad det gäller den här aspekten, eftersom barn i högre grad 

http://www.scb.se/
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identifierar sig med andra barn. De vuxna är dessutom i mycket spridda åldrar, vilket skulle 

gjort en sådan delundersökning alldeles för stor för den här kategorin.   

För att få en bredare bild över trenderna hos barnnamnen, har jag undersökt huruvida de 

tendenser som synts bland svenska tilltalsnamn under 2000-talet enligt Aldrin (se avsnitt 3.3) 

förekommer. För att avgöra om namnet är tvåstavigt, har jag räknat stavelserna i respektive 

namn. Likaså har jag tittat på flicknamnens sista bokstav, för att se om det slutar på a. För att 

stärka reabiliteten har jag tittat igenom listorna två gånger. Slutligen har jag även undersökt 

hur många pojknamn som är bibliska. Detta genom sökningar på internet efter varje namns 

ursprung. För att öka reabiliten för den här något osäkra metoden, eftersom källan inte alltid 

är trovärdig, har jag kontrollerat namnen på minst två sidor.  

     Jag har även intresserat mig för när de olika namnen haft sin popularitetstopp. Det är av 

intresse att se om namn från något särskilt årtionde används mer, både hos barn- och 

vuxennamnen. Hos barnnamnen har jag även studerat huruvida sekelskiftstendenserna, som 

finns i vårt samhälle, syns hos barnnamnen. För att undersöka topparna har jag använt mig av 

Förnamnsboken (Allén & Wåhlin, 1995), i vilken man kan slå på detta bland de namn i 

Sverige som har fler än 19 bärare. Boken tar inte hänsyn till hur modernt ett namn varit 

gentemot andra namn, utan endast när det använts mest. Notera dock att det är listor över 

respektive namns popularitetstopp, alltså när just det varit som mest trendigt. I boken kan 

respektive namn ha antingen ett eller två årtionden som de varit mest trendiga. För den här 

studien har jag valt att använda det senare årtalet, eftersom det sannolikt är vilket fler 

människor känner igen. Detta påverkar såklart resultatet, men jag anser ändå att man får en 

relativt klar överblick över popularitetstopparna hos litteraturens namnskick. Likaså är det en 

nackdel att Förnamnsboken (Allén & Wåhlin, 1995) bara sträcker sig till 1995 och såleds inte 

ger någon inblick i 2000-talet. Dock tycker jag att kombinationen med SCB:s lista över de 

100 mest använda tilltalsnamnen, ändå ger en god uppfattning.   

 

4.1.2 Etnisk markering 

 

För att avgöra huruvida ett namn är etniskt markerat eller inte har jag gjort en kvalitativ 

analys. Jag har skiljt ut de namn som står ut i något avseende med hänsyn till etnisk 

markering. De som är mycket ovanliga men låter svenska, tas alltså inte med. De namn som 

är fiktiva räknas in bland de omarkerade namnen, eftersom de inte är etniskt markerade. 

     Validitet är en viktig aspekt av den här undersökningsdelen. En svårighet är definitionen 

av svenskt ursprung, eftersom många namn är inlånade vid något tillfälle men nu 
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försvenskade. Exempelvis lånade vi på 1700-talet in Fredrika och Johanna från Frankrike 

(Brylla 2002:14), men förmodligen anser de flesta att de är svenska namn. Därför utgår jag 

inte från namnets ursprung utan dess associationer. Även om 10 444 män i Sverige har 

Mohammed som förnamn, jämfört med Helge som 10 527 män är döpta till (siffrorna är 

hämtade från www.scb.se), har jag för den här studiens syfte placerat Mohammed under 

markerade namn. Den här undersökningsdelen tar inte fasta på hur många svenskar som heter 

namnet, utan om de står ut bland de traditionellt svenska förnamnen med etniska 

associationer. Därför har inte bara Shirin och Hamdi blivit kategoriserade som markerade, 

utan även Gordon och Marta (Martha) eftersom de låter engelska. Två gränsfall är Peder och 

Tania, som jag kategoriserat som etniskt markerade på grund av sina stavningar. Varianten 

Peder är mycket vanligare i Danmark (Malmsten 2000:203). I Sverige heter bara 604 kvinnor 

Tania (siffror från www.scb.se), här är Tanja cirka tre gånger så vanligt. Tania låter snarare 

ryskt. Namn som Kråke har däremot inte kategoriserats som etniskt markerat, eftersom det 

låter svenskt, även om bara fyra personer i Sverige heter så. 

Jag har också delat in de etniskt markerade namnen efter ursprung. Då det saknas databaser 

och litteratur över detta, så har jag gjort internetsökningar på respektive namn. Dilemmat är 

att det inte alltid är helt säkra källor, så för att öka reabiliteten har jag därför uppsökt minst två 

olika sidor per namn. Resultateten, tycker jag, blir tillräckligt precis för att ge en bild över 

namnens härkomst. De två i särklass största språken är arabiska och engelska, därför har de 

fått bilda två egna rader i tabellerna. Romanska och grekiska har också fått egna rader, 

eftersom det fanns minst tre stycken namn från dessa språkfamiljer bland barn- eller 

vuxennamnen. Sist har vi de övriga namnen. Dessa består av namn, från olika ursprung, som 

det endast finns 1 – 2 av. Jag har gruperat ihop dem, eftersom det skulle bli en för stor tabell 

om de separerades.  

 

4.1.3 Fiktiva namn 

 

I den här studien definieras ett förnamn som fiktivt om ingen svensk medborgare, enligt SCB 

(www.scb.se), heter så. För att se vilka namn som är fiktiva har jag såleds sökt på respektive 

namn och klassificerar de vilka ingen bär som förnamn, till den här kategorin.  

  

 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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4.1.4 Könsperspektiv 

 

Jag jämför flick- och kvinnonamnen med pojk- och mansnamnen avseende föregående 

kategorier. För att avgöra vad som är flick- och kvinnonamn eller pojk- och mansnamn har 

jag tittat på vilket pronomen som använts med hänsyn till namnet. 

I tabellerna för den här kategorin (tabell 11 – 14) har jag räknat ut procentsatser för 

respektive flick-, pojk-, kvinno- och mansnamn. Det vill säga, respektive kolumn för dessa 

innehåller procentsatser över enbart sin rubrik (flick-, pojk-, kvinno- eller mansnamn). 

Slutligen har jag valt att inte studera en aspekt av tidspopularitskategorin ur ett 

könsperspektiv, närmare bestämt den om när namnen varit populära olika årtionden. Detta på 

grund av det begränsade utrymmet för den här uppsatsen. Jag har valt bort den, eftersom 

övriga delar givit mer relevanta resultat för uppsatsens syfte. 

 

4.2 Material 

 

Se bilaga 1 för en lista över samtliga böcker i undersökningen. 
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5. Resultat 

 

Nedan följer samanställda resultat i tabeller och skrift för antalet namn i respektive kategori; 

tidspopularitet, etnisk markering, fiktiva namn samt könsperspektiv. I de tre förstnämnda 

kategorierna finns exempelnamn, för komplett lista på namnen i materialet se bilaga 2. 

 

5.1 Tidspopularitet 

 

Här presenteras hur många modenamn som det finns bland barnnamnen, samt när barn- och 

vuxennamnen varit mest trendiga. I tabell 1 visas resultatet över hur många namn som funnits 

med på SCB:s topplista över de 100 vanligaste tilltalsnamnen för sitt aktuella 

namngivningsår. Därefter summeras andra tendenser hos barnnamnen som funnits under 

2000-talet, dvs. tvåstaviga namn, flicknamn som slutar på a och bibliska pojknamn. I tabell 2 

och 3 redogörs för när barn- respektive vuxennamnen varit som trendigast, enligt 

Förnamnsboken (Allén & Wåhlin 1995).  

 

Tabell 1: Modenamn bland barnkaraktärer   

 Procent %: Antal:  

MODENAMN: 42% 109 st.  

MODENAMN (AS)*: 4% 9 st.  

EJ MODENAMN: 54% 139 st.  

* AS = annan stavning ex. Nellie finns på topplistan, Nelly används i litteraturen.  

 

Av totalt 257 barnnamn är 42 % (109 stycken) modenamn, exempelvis Alice, Erik, Jack, Siri 

och Johanna. Utöver det finns 4 % (9 stycken) med på listan, men dessa namn har i 

litteraturen en annan stavning t.ex. Vilma istället för Wilma. Bland de som inte var 

modenamn, 54 % (139 stycken), hittas bl.a. Isadora, Gordon, Mille, My och Totte. 

Vad de gäller de tendenser som funnits bland dopnamn under 2000-talet är 77 % (199 

stycken) tvåstaviga namn, som Axel, Ebba, Elsa och Hugo. Bland de 23 % (58 stycken) som 

har fler eller färre stavelser, finns Hind, Linn, Lovisa och Tsatsiki. Vidare slutar 62 % (84 

stycken) av 135 flicknamn på a, däribland Beata, Elvira och Johanna. Medan Maj, My och 

Ullis är tre av de 28 % (51 stycken) flicknamn som inte slutar på bokstaven a. Det finns även 

10 % (12 stycken) bibliska namn bland de 122 pojknamnen, exempelvis Adam, Isak, Joel och 

Marcus.  
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Tabell 2. Popularitetstoppar hos barnnamnen 

Årtionden: Procent %: Antal: 

1900 – 10: 20 % 52 st. 

1920 – 30: 11 % 27 st. 

1940 – 50 : 6 % 15 st. 

1960 – 70 : 7 % 19 st. 

1980 – 90: 42 % 108 st. 

SAKNAS*: 2 % 6 st. 

FINNS EJ**: 12 % 30 st. 

* SAKNAS: Namnet finns med i Förnamnsboken (Allén & Wåhlin 1995), men årtal saknas.  

**FINNS EJ: Namnet finns inte med i Förnamnsboken (Allén & Wåhlin 1995). 

 

En klar majoritet av barnnamnen, 42 % (108 stycken), hade sin popularitetstopp år 1980 – 90, 

däribland hittas Ludvig, Murad, Saga och Tindra. 1960 – 70 är 7 % (19 stycken) som mest 

trendiga, som Anna, Benny, Petra och Zoran. Under nästa period i tabellen, 1940 – 50, finns 6 

% (15 stycken) exempelvis Boris, Gittan, Vanja och Åke. 1920 – 30 hade 11 % (27 stycken) 

sin topp, däribland Alex, Alice, Folke och Siri. 20 % (52 stycken) var trendigast 1900 – 10, 

t.ex. Arvid, Ebba, Hedvig och Ivar. Av alla namn saknar 2 % (6 stycken) popularitetstopp i 

Förnamnsboken (Allén & Wåhlin 1995), det vill säga att namnet finns med men inga årtal, 

som Erik, Gordon, Mille och Svante. Slutligen finns 12 % (30 stycken) inte alls med i källan, 

som Björna, Dilsa, Ior och Lärka.  

      

Tabell 3. Popularitetstoppar hos vuxennamnen 

Årtionden: Procent %: Antal: 

1900 – 10: 12 % 23 st. 

1920 – 30: 15 % 27 st. 

1940 – 50 : 12 % 22 st. 

1960 – 70 : 17 % 32 st. 

1980 – 90: 25 % 46 st. 

SAKNAS*: 1 % 2 st.  

FINNS EJ**: 18 % 33 st. 

* SAKNAS: Namnet finns med i Förnamnsboken (Allén & Wåhlin 1995), men årtal saknas.  

**FINNS EJ: Namnet finns inte med i Förnamnsboken (Allén & Wåhlin 1995). 
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En fjärdedel av vuxennamnen, 25 % (46 stycken) hade sin popularitetstopp 1980 – 90, 

exempelvis Amanda, Carl, Freja och Jesper. Under 1960 – 70 återfinns 17 % (32 stycken) av 

namnen, som Eva, Jarmo, Lena och Thomas. 1940 – 50 var 12 % (22 stycken) som mest 

trendiga, bl.a. Inga-Britt, Janos, Marianne och Ove. 15 % (27 stycken) av namnen var som 

mest populära 1920 – 30, som  Arne, Bertil, Gullan och Leila. Under 1900 – 10 finns 12 % 

(23 stycken), t.ex. Amalia, Berta, Josef och Oskar. Endast namnen Charles och Franco, 1 % 

(2 stycken) av vuxennamnen, saknar årtal även om namnet finns med i Förnamnsboken 

(Allén & Wåhlin 1995). 18 % (33 stycken) förekommer inte, exempelvis Madde, Tir, Vibard 

och Zlatan.  

Sammanfattningsvis är 42 % av barnnamnen med på SCB:s lista över 100 vanligaste 

tilltalsnamnen för sitt aktuella namngivningsår. De mönster som funnits bland 2000-talets 

namn, tvåstavighet och flicknamn som slutar på a syns i att 77 % är tvåstaviga och 62 % av 

flicknamnen slutar på a. 42 % av barnnamnen var som mest trendiga 1980-90, 42 % och även 

bland vuxennamnen är de årtiondena störst med 25 %. Näst mest trendiga var 1900 – 10 hos 

barnnamnen och de som inte fanns med i Förnamnsboken (Allén & Wåhlin 1995) hos 

vuxennamnen. Ovanligast av samtliga namn, förutom de som saknade årtal, var de 12 % från 

1940 – 50. Lika många, 12 %, sågs även hos vuxennamnen från 1900 – 10. 
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5.2 Etnisk markering 

 

Här följer tabeller och sammanställningar över etniskt markerade namn och deras härkomst. 

Först över markerade barnnamn (tabell 4) och därefter över dessa namnens ursprung (tabell 

5), de följs av likadana tabeller och sammanställningar över vuxennamnen (tabell 5 – 6).  

 

Tabell 4: Etniskt markerade barnnamn 

 Procent %: Antal: 

MARKERADE: 14% 35 st. 

OMARKERADE: 86% 222 st. 

     

Av de 257 namnen på barnkaraktärer är 14 % (35 stycken) etniskt markerade och 86 % (222 

stycken) omarkerade. Markerade namn är t.ex. Aladdin, Dot, Hamdi, Jamila och Murad, 

medan ett urval av omarkerade är Beata, Dilsa, Emil, Linda och Olle.  

 

Tabell 5. Ursprung hos etniskt markerade barnnamn 

Ursprung: Procent %: Antal: 

ARABISKA: 29 % 10 st. 

ENGELSKA: 14 % 5 st.  

ROMANSKA: 6 % 2 st. 

GREKISKA: 11 % 4 st. 

ÖVRIGA: 40 % 14 st. 

 

Av 35 stycken etniskt markerade barnnamn har 29 % (10 stycken) arabiskt ursprung, 

exempelvis Hamdi och Jamila. 14 % (5 stycken) har engelskt, som Dot och Douglas. Vidare 

finns det 6 % (2 stycken) romanska förnamn, Indre och Bento. Det förekommer 11 % (4 

stycken) grekiska, som Sokrates och Lino. Till sist finns det 40 % (14 stycken) övriga namn, 

däribland det norska Sindre, vietnamesiska Tam och periska Reza.    

 

Tabell 6. Etniskt markerade vuxennamn 

 Procent %: Antal: 

OMARKERADE: 82 % 151 st. 

MARKERADE: 18 % 34 st. 
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18 % (34 stycken), av totalt 185 namn på vuxna karaktärer är etniskt markerade och 82 % 

(154 stycken) omarkerade. Bl.a. hittas hos de markerade Azad, Cameron, Larne, Mung och 

Renata, medan Amalia, Björn, Eva och Hilding är exempel på omarkerade.  

 

Tabell 7. Ursprung hos etniskt markerade vuxennamn 

Ursprung: Procent %: Antal: 

ARABISKA: 9 % 3 st. 

ENGELSKA: 20,5 % 7 st. 

ROMANSKA: 20,5 % 7 st. 

GREKISKA: 6 % 2 st. 

ÖVRIGA: 44 % 15 st. 

 

9 % (3 stycken) av 34 vuxennamn är arabiska, exempelvis Muhammed och Hussesin. 20,5 % 

(7 stycken) har engelskt urprung, däribland Cameron och Tex. Lika många, 20,5 % (7 

stycken), romanska finns som Alain och Renata. De grekiska namnen är 6 % (2 stycken), 

vilka är Corina och Lotus. Slutligen finns det 44 % (15 stycken) namn med övrigt ursprung, 

bl.a. det finska Jarmo och periska Azad. 

     Alltså är 16 % av samtliga 442 tilltalsnamn etniskt markerade, 4 % fler hos vuxennamnen 

med sina 18 % jämfört med barnnamnens 14 %. Namnens ursprung är främst arabiskt och 

engelskt, 41 % av samtliga namn, där den arabiska trenden ses i större andel hos barnnamnen 

och den engelska hos vuxennamnen. Bland vuxennamnen finns det även lika många, 21 %, 

romanska namn som engelska namn, vilket inte syns hos barnnamnen där endast 6 % tillhör 

den språkfamiljen. Flest namn totalt finns det dock bland de övriga, vilka bland samtliga är 43 

%. 

 

5.3 Fiktiva namn 

 

Här finns tabeller över fiktiva och ej fiktiva namn, först hos barnkaraktärer (tabell 8) och 

därefter hos vuxenkaraktärer (tabell 9).  
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Tabell 8: Fiktiva barnnamn 

 Procent %: Antal:  

FIKTIVA: 0,4 % 1 st. 

EJ FIKTIVA: 99,6 % 256 st. 

 

0,4 % (1 styck) av 257 barnnamn är fiktiva; Poys. 99,6 % (256 stycken) är ej fiktiva, som 

Wiggo, Teo, Lova, Samir och Retzina. 

 

Tabell 9: Fiktiva vuxennamn 

 Procent %: Antal: 

FIKTIVA: 4 % 7 st. 

EJ FIKTIVA: 96 % 178 st. 

 

4 % (7 stycken) vuxennamn är fiktiva och 96 % (178 stycken) är ej fiktiva. Några fiktiva 

namn är Halv-Nelson, Taftar och Tahita och exempel på ej fiktiva är Dajana, Halde, Anna, 

Carl och Jesper.  

     Sammanställt är 2 % av totalt 442 förnamn fiktiva.  

 

5.4 Könsperspektiv 

 

I den här delen sammanställer jag föregående resultatdelar ur ett könsligt perspektiv (med 

undantag för popularitetstoppar bland vuxennamnen). Det vill säga huruvida det finns 

skillnader beroende på om det är flickor eller pojkar respektive kvinnor eller män i böckerna 

som bär namnet. 

 

Tabell 11: Modenamn i jämförelse hos flick- och pojknamn i procent (%) 

 Flickor (%) Pojkar (%) 

MODENAMN: 53 %  32 %  

MODENAMN (AS*): 2 %  3 %  

EJ MODENAMN: 45 %  65 %  

*AS = annan stavning 
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Av 136 flicknamn är 53 % (72 stycken) modenamn och finns med på topplistan över de 100 

vanligaste tilltalsnamnen under sitt aktuella år. 2 % (3 stycken) finns med på listan, men 

stavas i litteraturen på ett alternativt sätt och 45 % (60 stycken) är inte modenamn. 

     Bland de 121 pojknamnen är 32 % (39 stycken) modenamn, 3 % (4 stycken) modenamn 

med alternativ stavning och 66 % (79 stycken) inte modenamn.  

 

Tabell 12: Etniskt markerade namn hos flickor, pojkar, kvinnor och män i procent (%) 

 Flickor (%) Pojkar (%) Kvinnor (%) Män (%) 

MARKERADE: 10 %  17 %  11 %  24 %  

OMARKERADE: 90 %  83 % 89 %  76 %  

 

10 % (14 stycken) av 136 flicknamn är etiskt markerade och 90 % (122 stycken) är 

omarkerade. Hos de 121 pojknamnen är 17 % (21 stycken) markerade och 83 % omarkerade 

(100 stycken). Det finns totalt 82 kvinnonamn och av de är 11 % (9 stycken) markerade och 

89 % (73 stycken) omarkerade. Slutligen de 103 mansnamnen, där 24 % (25 stycken) är 

markerade och 76 % (78 stycken) omarkerade.   

 

Tabell 13: Etniskt ursprung hos flickor, pojkar, kvinnor och män i procent (%) 

Ursprung Flickor (%): Pojkar (%): Kvinnor (%): Män (%): 

ARABISKA: 8 %  41 %  0 % 11 % 

ENGELSKA: 8 %  14 %  14 % 22 % 

ROMANSKA: 0 %  9 %  29 % 19 % 

GREGISKA: 17 %  9 %  14 % 4% 

ÖVRIGA: 67 %  27 %  43 % 44 % 

 

Av 12 etniskt markerade flicknamn är 8 % (1 styck) arabiska. Lika antal, 8 % (1 styck), är 

engelska. 0 % (0 styck) är romanska, medan 17 % (2 stycken) är grekiska. Flest är de övriga 

på 67 % (8 stycken). Bland de 21 etniskt markerade pojknamnen är flest arabiska och 

engelska, vilka består av 41 % (9 stycken) respektive 14 % (3 stycken). De romanska är 9 % 

(2 stycken) och de grekiska lika många, 9 % (2 stycken). 27 % (6 stycken) är övriga.  

    Bland 7 kvinnonamnen är 0 % (0 styck) arabiska,  14 % (1 styck) engelska, 29 % (2 

stycken) romanska, 14 % (1 styck) grekiska och 43 % (3 stycken) övriga. Av de 26 

mansnamnen är 11 % (3 stycken) arabiska, 22 % (6 stycken) engelska, 19 % (5 stycken) 

romanska, 4 % (1 styck) grekiska namn och slutligen 44 % (12 stycken) övriga mansnamn.  
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Tabell 14: Fiktiva namn hos flickor, pojkar, kvinnor och män i procent (%) 

 Flickor (%) Pojkar (%) Kvinnor (%) Män (%) 

FIKTIVA: 0 %  1 %   0% 7 %  

EJ FIKTIVA:  100 %  99 % 100 % 93 % 

 

0 % (0 styck) flicknamn är fiktiva och 100 % (136 stycken) ej fiktiva, 1 % (1 styck) pojknamn 

är fiktiva och 99 % (121 stycken) ej fiktiva. Likaså, som flicknamnen, är 0 % (0 styck) 

kvinnonamn fiktiva medan  100 % (82 stycken) är ej fiktiva. 7 % (7 stycken) av mansnamen 

är fiktiva och 93 % (96 stycken) är ej fiktiva. 

     Sammanfattningsvis tenderar flicknamnen i högre grad vara modenamn. Pojk- och 

mansnamnen är mycket oftare etniskt markerade eller fiktiva.  
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6. Analys 

 

Här diskuterar och analyseras studiens resultat utifrån teorier och begrepp i kapitel tre, samt 

ur ett samhälleligt och vetenskapligt perspektiv. Först analyseras respektive kategori 

(tidspopularitet, etnisk markering, fiktiva namn och könsperspektiv) och därefter följer en 

avslutande diskussion i avsnitt 6.5.  

  

6.1 Tidspopularitet 

 

Nästan hälften, 42 %, av barnnamnen är med på SCB:s listor över 100 vanligaste 

tilltalsnamnen för sitt aktuella namngivningsår. Det är relativt många och även andra 

tendenser stämmer överens med vårt aktuella namnskick. Tvåstaviga namn syns (77 % av 

namnen), flicknamn som slutar på a (62 % av flicknamnen) och bibliska pojknamn (10 % av 

pojknamnen). 

     Jag har ävem jämfört siffrorna från tabell 2 ’Popularitetstoppar hos barnnamnen’ med 

Aldrins studie 2011. Där har hon tittat på vilka årtionden namn som givits nyfödda år 2007 är 

förknippade med. Sekelskiftsnamnen är exakt lika många i min studie som i hennes, 20 %. 

Detta stämmer även väl överens med vad Brylla skriver, att namn som var moderna för cirka 

100 år sedan är det igen ett sekel senare (2002:21). Den största skillnaden är under 1980 – 90, 

då Aldrins studie visar att 13 % av namnen hade sin trendtopp medan min undersökning har 

42 %. Aldrin har dock placerat vissa av dessa namn som sekelskiftsnamn, när hon ansett att 

deras koppling till de årtiondena är starkare än 1980 – 90 (2011:53). 11 stycken av den här 

studiens barnnamn (av 257), är namn som både är sekelskiftsnamn och hade en ny 

popularitetstopp 1980 – 90. Även om alla dessa namn skulle ha en starkare anknytning till 

sekelskiftsnamn, så hade siffrorna bland barnkaraktärerna ändå landat på 38 %. Jag tänker att 

vissa av dessa namn kan ha dröjt sig kvar in på 2000-talet och därför bärs av karaktärer. 

Resterande årtionden skiljer det max 5 % per årtionde mellan min studies och Aldrins över 

det faktiska samhällets namnsskick.  

     Kråke, Lärka, Pom, Ubbe och Bebbe är några av de namn som är mycket ovanliga enligt 

SCB. Såhär skriver Allén & Wåhlin i Förnamnsboken ”De ovanliga namnen är oerhört 

många. Klart mer än hälften av de 149 000 olika namnen har bara 1 bärare var.” (1995:11). I 

min studie finns det totalt 5 namn, 2 vuxna och 3 barn, som bara har 1 bärare var. Det är 

knappt 1 % av barnnamnen. Dessutom är endast ett av dessa, Retzina, tilltalsnamn enligt SCB 
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(www.scb.se) medan Halvan och Tsatsiki är övriga förnamn. Lika många, 1 %, är det hos 

vuxennamnen som består av Pettson och Thich, där endast det sistnämnda är ett tilltalsnamn. 

Jämfört med vad Allén & Wåhlin (1995) skriver kan det tyckas mycket få. Man får dock ta 

hänsyn till att i Förnamnsboken räknas alla förnamn. Tilltalsnamn samt övriga förnamn, och 

varje svensk medborgare har igenomsnitt 2 förnamn var (Allén & Wåhlin 1995:10). En del av 

förnamnen som bara 1 person heter är sannolikt inte tilltalsnamn. Om man då tänker sig att 

hälften av de svenska medborgarnas namn bara bärs av 1 person, men endast hälften av dessa 

är tilltalsnamn. Det blir 25 % av namnen. Det tycks ändå inte möjligt att en fjärdedel av 

befolkningen har ett så pass ovanligt tilltalsnamn. Att var fjärde person man möter heter något 

man förmodligen aldrig hört förut. Rimligtvis bör därför majoriteten av de mycket ovanliga 

namnen inte vara tilltalsnamn, många är kanske också varianter på stavningar som t.ex. Sara, 

Sarah, Zara och Zarah .  

     Därutöver måste man dock ha i åtanke att det även finns andra namn som är mycket 

ovanliga, som är fiktiva eller har ett fåtal bärare. I min studie är det 12 % av det totala antalet 

namn som är mycket ovanliga (bärs av 100 eller färre personer) och 4 % är fiktiva (vidare 

analys av fiktiva namn i avsnitt 6.3) . Det tycks däremot vara en hög andel. Ett namn som 

ingen eller mycket få heter blir speciellt. Kanske kan det vara en ideologisk funktion i 

litteraturen, att karaktären ska vara unik. Kanske blir barnen mer öppna för annorlunda namn 

när de stöter på dem i litteraturen och vidgar sitt antroponomastikon. Eller kanske kopplar de 

det unika till speciella namn och man behöver heta Zona eller Dot för att vara en hjälte. 

     Vidare, angående sällsynta namn, så syns ännu fler sådana hos de vuxna karaktärerna. 12 

% finns inte med i Förnamnsboken och har enligt SCB:s hemsida inga eller mycket få 

namnbärare. I barnlitteratur är i regel de vuxna bikaraktärer och får kanske därför namn som 

Lotus, Mulle, Trisse och Rodrick. Som bikaraktärer är de mindre betydande för läsaren och 

kan uppfylla en del av barnlitteraturens syfte med sitt ovanliga namn. Genom namnen finns 

möjlighet att visa på hur många olika människor som finns i samhället och, som Kåreland 

skriver, orientera barnet socialt (2001:26).  

     Vuxennamnen skiljer sig till viss del även trendmässigt. Den största delen ligger dock 

under 1980 – 90, 25 %, precis som barnnamnen. Övriga årtionden har mellan 12 – 17 %. Det 

är alltså ganska utspritt, vilket årtionde som namnen varit mest populära. En uppenbar 

anledning till detta är att de vuxna karaktärerna har spridda åldrar. Med tanke på att det 

funnits ett flertal ovanliga namn bland de etniskt markerade vuxennamnen och fiktiva 

namnen, kan det generellt vara så att namnen bland de vuxna karaktärerna är mer fria.  

http://www.scb.se/


 

24 

  

Samhällsbilden som konstrueras med hänsyn till tidspopularitetens namn, är en som till 

viss del liknar den svenska nutiden. Särskilt när det kommer till barnnamnen, där många 

tillhör 2000-talets namnmode på ett eller annat sätt. Litteraturen dröjer sig dock kvar i 

namnen från 1980 – 90 långt mer än verkligheten och har även en högre grad ovanliga namn. 

Bland vuxennamnen är det här än mer tydligt, där är det relativt vanligt att bära ett udda namn 

och cirka var 5:te person gör det. 

 

6.2 Etnisk markering 

 

”Nästan var femte svensk medborgare är antingen själv född utomlands eller har föräldrar 

som båda är det.” (Frändén 2013:31) vilket betyder att många namn av utländsk härkomst 

finns, även om inte alla dessa medborgare bär etniskt markerade namn. En forskningsstudie 

visar på att mer än hälften av ett hundratal familjer i Sverige valt att inte ge sitt barn ett sådant 

namn på grund av risken för diskriminering (Aldrin & Frändén, 2013:150). Ska man utifrån 

detta då anta att cirka hälften av de svenska medborgare, som invandrat eller har föräldrar 

som gjort det, har etniskt markerade namn så blir det cirka 10 % av Sveriges befolkning. Mitt 

resultat visar att 16 % av tilltalsnamnen i barnlitteraturen är markerade, alltså 6 % mer än 

nutidens.  

     Vidare angående namnens ursprung, så visar resultatet att 19 % av sammanlagt 68 etniskt 

markerade namn är arabiska och 16 % engelska. År 2015 är Finland, Irak och Polen de tre 

vanligaste länderna som svenska medborgare med utrikes bakgrund kommer ifrån 

(www.migrationsinfo.se). I mitt material finns det 1 finskt namn, Jarmo, och 0 polska namn. 

Man får dock ha i åtanke att många svenska och finska förnamn är gemensamma. En titt på 

listorna De populäraste namnen för finskspråkiga barn efter årtal, som finns på 

Befolkningsregistercentralen (http://www.vrk.fi/default.aspx?site=5), visar att relativt många 

namn är samma. När jag tittar på namnen är fler pojk- än flicknamn, i min mening, typiska 

finska. Kanske har det att göra med vad Aldrin skriver, om att pojkar i högre grad bär 

traditionella namn eller släktnamn (2014:173). Dock anser jag att detta inte är hela svaret på 

varför så få namn är finska. Att förnamnen är snarlika kan nämligen inte sägas om majoriteten 

av polska och svenska, visar sökningar på internet. Jag tror att man inte längre associerar 

utrikes födda till Polen eller Finland i första hand, utan till länder i Mellanöstern. Därför 

används inte fler sådana namn. Den stora andelen arabiska namn i litteraturen är i min mening 

mycket rimlig, med tanke på att Irak är ett av de tre vanligaste länderna för utrikes födda. 

http://www.migrationsinfo.se/
http://www.vrk.fi/default.aspx?site=5
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Förutom Irak har det dessutom invandrat många människor från bl.a. Iran och Syrien, sedan 

år 2010 (www.scb.se, www.migrationsinfo.se) – där man också talar bl.a. arabiska. 

     Att så pass många namn har engelskt ursprung, är förmodligen kopplat till att vi just nu är 

mycket influerade av det engelska samhället (Brylla 2002:14-15 m.fl.). När jag tittar på siffror 

över antalet svenska medborgare som är utrikes födda, så är 47 500 från Storbritannien, USA 

och Kanada. Det är 18 % av de 266 285 personerna som är från Irak, Iran och Syrien 

(www.scb.se). Då har jag inte räknat på andra länder där man också talar arabiska. När man 

pratar om namninfluenser från den engelska kulturen brukar man i dagsläget huvudsakligen 

mena den angloamerikanska (USA och Kanada). Under 1800-talet var Sverige mer 

inspirerade av det engelska samhället (Gustafsson 2013:108). Många namn från den tiden är 

förmodligen numera försvenskade och vi har vant oss vid hur engelskspråkiga namn låter och 

ser ut. Invandringen från länder som talar bl.a. arabiska påbörjades 1980-90, då människor 

från exempelvis Syrien, Irak och Iran kom till Sverige (Frändén 2013:32). Det var först då 

vågen av arabiska namn kom in, eftersom vi inte varit influerade av dessa länder i historien 

(Brylla 2002 13f., Gustafsson 2013:107f.). Med detta menar jag att vi inte hunnit vänja oss 

vid dessa namn på samma sätt som de engelska namnen, som funnits med oss sedan 1800-

talet. De arabiska namnen står därför ut mer. En annan viktig aspekt är också vad Frändén 

skriver, ”Namn från språk med hög prestige försvenskas sannolikt snabbare än namn från 

språk med låg prestige.” (2013:38), med låg prestige menas i detta fall muslimska länder och 

hög prestige länder som Frankrike och Storbritannien. Social samhörighet tycks alltså lättare 

skapas med hjälp av namn från hög prestige länder än låg prestige länder. Med tanke på detta 

tycks det mer sannolikt att föräldrar med svenskt ursprung skulle låna ett engelskt namn, än 

ett arabiskt. Det är alltså möjligt att de karaktärer i barnlitteraturen som har ett etniskt 

markerat namn av engelsk karaktär, inte alla är födda i ett engelsktalande land.  

    Intressant att notera är också hur få personer i samhället som bär vissa av de etniskt 

markerade förnamnen i litteraturen som tilltalsnamn. Bland vuxennamnen är det 38 % av 34 

namn som färre än 100 personer heter, enligt SCB. Likaså heter mindre än 1000 människor 38 

% av namnen. Alltså är en stor andel av vuxennamnen ovanliga eller mycket ovanliga. 

Liknande tendenser syns bland barnnamnen. 24 % av dem heter färre än 100 svenska 

medborgare och 35 % heter färre än 1000 personer. Det kan å ena sidan ge intryck av att det 

är konstigt med etniskt markerade namn. Å andra kan det istället bidra till möjlighet till social 

samhörighet med människor med utländskt härkomst, att ha dessa namn i sitt onomastikon. 

Att man vill visa på att icke sterotypa namn är normalt. 

http://www.scb.se/
http://www.migrationsinfo.se/
http://www.scb.se/
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Den bild av samhället som konstrueras med etniskt markerade namn, är ett med något fler 

(6 %) än i verklighetens Sverige. Namnen som bärs är från 21 olika länder och förutom övriga 

länder är de främst engelsk- och arabspråkiga. Därefter är de etniskt markerade namnen 

främst romanska (spanska, franska, italienska eller portugisiska) och grekiska. I den vuxna 

generationen är det vanligare med romanska och bland barnen grekiska.    

 

6.3 Fiktiva namn 

 

0,4 % av barnnamnen och 4 % av vuxennamnen är fiktiva, vilket är 2 % av de totalt 442 

namnen. Ett fiktivt namn, ett som läsaren aldrig har hört förut, skapar en speciell karaktär. 

Som jag tidigare diskuterat i avsnitt 6.1, angående udda namn, så kan det vara en ideologisk 

funktion. Karaktären blir unik tack vare sitt namn. Intressant att notera är också att inget av de 

fiktiva namnen är unika tack vare en annorlunda stavning, som annars är ett enkelt sätt att 

skapa ett namn som särskiljer sig. 

     Andersson menar att ju fler gemensamma namn vi har, desto starkare social samhörighet 

känner vi (1996:21). Helt nya namn kan läsaren omöjligt ha i sitt onomastikon. Känslan av 

social samhörighet borde dock även bero på namnets härkomst, som jag diskuterade i asvnitt 

6.2. Hur mycket social samhörighet läsaren upplever med namnet, när det är fiktivt, borde 

alltså delvis bero på hur namnet låter. Ett som låter mer svenskt är, för många, troligen lättare 

att ta till sig än t.ex. ett japanskt. När Andersson skriver om namnens funktioner, påpekar han 

också att varje generation nybildar namn (1996:21). De skapar alltså helt nya namn. På 1800-

talet döpte man t.ex. sina barn i nummerordning, Elve kunde barn nummer elva få heta 

(Modéer 1989:80). Flera modenamn då är helt otänkbara för människor i nutid att döpa sina 

barn till. Samhället såg dock mycket annorlunda ut för 200 år sedan, t.ex. födde kvinnor i snitt 

över fyra barn var, medan det under 2010-talet legat på knappt två per kvinna (www.scb.se). 

Namnen speglar samhället (Nyström 2010:13) och det såg mycket annorlunda ut då, så 

namnen var alltså inte exakt samma som idag. Att det förekommer fiktiva namn i litteraturen 

är alltså inte otänkbart om man tänker på det vårat samhälle. Fiktiva namn i litteraturen har 

också ibland tagits uppe i samhället, som Smilla från författaren Peter Høegs roman Fröken 

Smillas känsla för snö (1992). 

    Resultat visar att fiktiva namn är betydligt vanligare bland de vuxna karaktärerna. Det 

skapar en samhällsbild att fler vuxna än barn är udda. Eller också att de är svårare att 

identifiera sig med än andra barn.   

 

http://www.scb.se/


 

27 

  

6.4 Könsperspektiv  

 

I materialet finns totalt 218 flick- och kvinnonamn, jämfört med 224 pojk- och mansnamn. En 

marginell skillnad. Mer anmärkningsvärt, är att det finns 21 % fler modenamn bland 

flicknamnen än pojknamnen. Pojk- och mansnamnen har också fler udda namn bland de 

etniskt markerade och fiktiva. Bland de etniskt markerade namnen bärs ungefär dubbelt så 

många av pojkar eller män än av flickor och kvinnor. Fiktiva namn heter endast pojkar och 

män. Detta stämmer väl överens med nutidens samhälle, enligt vad Aldrin kommit fram till i 

en studie där hon bl.a. jämför förnamnsvalet mellan pojkar och flickor. I högre grad, är 

namnen på flickor benägna att följa modet medan pojknamnen oftare är markerade (Aldrin 

2014:178-179). Vidare, om anledningen till detta, skriver Aldrin så här:  

 

”… utifrån den forskning som finns kan man alltså dra slutsatsen att förnamn på många håll väljs 

på ett sätt som bidrar till att återskapa och förstärka traditionella könsidentiteter och symbolisk 

dominans.” (2014:183).  

 

Hon syftar på traditionella kvinno- och mansroller, där mannen är den mer dominanta och 

friare parten. Förutom detta, kan ytterligare en anledning till olika namnval handla om 

könstillhörighet. Detta nämner Hermansson, som ger just könstillhörighet som ett exempel på 

en kollektiv tillhörighet (2015:105). Med det menar jag att namnen kan vara ett sätt att visa 

om man tillhör kvinnorna eller männen, som kollektiv tillhörighet. En del av mannens 

traditionella kollektiva tillhörighet är dominans och frihet. Alltså, en del av det som visar på 

namnens könstillhörighet är att de är mer udda än flickornas.   

     Fortsättningsvis angående etniskt markerade namn, så skiljer sig också ursprung mellan 

könen. I litteraturen så är flick- och kvinnonamnen främst övriga och grekiska, från resterande 

ursprung är de endast representerade av enstaka eller inga namn. Varför det är såhär skulle 

kunna vara en slump. Grekiskan är inte ett av de språk som svenskan lånat in många namn 

från, om man ser till de kulturer som påverkat svenskan genom århundraden enligt Gustafsson 

(2013:107-109).  

Barnlitteraturens namn tycks alltså påverkade av samma strävan efter könsidentiter som 

samhället. Bilden av samhället som skapas är en som har 21 % mindre modenamn bland 

pojkarnas namn än flickornas. Namnen med utländsk härkomst är betydligt fler hos pojkarna 

och männen. Ursprunget varierar, men flick- och kvinnonamnen kommer främst från övriga 
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och den grekiska kulturen. Pojk- och mansnamnens ursprung är främst från arabiskan, 

grekiskan och övriga.  

 

6.5 Avslutande diskussion 

 

Slutsatsen av den här studien indexerar att delar av namnskicket i moderna svenska 

barnböcker speglar nutidens samhälle. Det finns 16 % etniskt markerade namn (69 stycken av 

442). Något fler bland vuxennamnen, 18 %, än barnnamnens 14 %. Bland pojknamnen finns 

det 17 % etniskt markerade namn och 10 % bland flicknamnen. Liknande uppdelning mellan 

könen syns hos vuxennamnen, där mansnamnen är 24 % och kvinnonamnen 11 %. Att det 

finns fler etniskt markerade namn bland pojkarna, stämmer väl överens med samtiden. I 

nutida svenska samhället är cirka 10 % av namnen etniskt markerade, 6 % mindre än de som 

finns i litteraturen.  

     För att besvara den inledande frågeställningen ’Hur många barnamn följer det aktuella 

namnmodet?’, anser jag att man inte bara kan ta i beaktning hur många som finns med på 

SCB:s listor över 100 vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda. Man bör också ha andra trender 

under 2000-talet i åtanke. 42 % av förnamnen hos barnkaraktärerna är modenamn,  77 % av 

de är tvåstaviga, 62 % av flicknamnen slutar på a och 10 % av pojknamnen är bibliska. Om 

man räknar bort alla namn som inte uppfyller någon av dessa kategorier, så blir endast 12 % 

kvar. 88 % av alla barnnamnen uppfyller alltså någon av 2000-talets trender. 54 % av 

flicknamnen är modenamn och 32 % av pojknamnen.   

     Barnlitteraturens tilltalsnamn säger något om samhällets namnskick, särskilt om 

namnmodet. Bilden av samhället som konstrueras i litteraturen är alltså en som stämmer väl 

överens med namnmodet, men som har fler etniskt markerade namn och fler ovanliga namn – 

särskilt bland vuxennamnen.    

     Syftet med barnboken är bland annat att orientera barnet socialt, samt i tid och rum 

(Hellsing 1999:26). Modern svensk barnlitteratur fångar väl upp vilka namn som är 

modenamn och vad många i barnets generation heter. Dock tycks det inte lika självklart vad 

de vuxna heter och en vid variation syns. Den visar också att det är relativt vanligt med ett 

udda namn som existerar både bland de etniskt markerade och de som är omarkerade, samt de 

fiktiva namnen. Detta kan både indexera att det är märkligt att bära ett udda namn, men också 

att det inte är så genom att vidga läsarens antroponomastikon. Litteraturen poängterar också 

att det är vanligt med etniskt markerade namn från en bredd av kulturer. Främst dock från den 

arabiska och engelska.  



 

29 

  

     ”Såväl kulturella och sociala som ideologiska förhållanden påverkas av namn och 

namngivning i en växelverkan.” (Hermansson 2015:104) Samhället påverkar inte bara 

namnen utan även tvärtom, att namnen påverkar samhället. Litteraturen är också en 

influerande del av samhället. Det skapar möjligheter att konstruera en litterär kontext som 

främjar de förhållanden vi vill se i verkligheten. Därför är namnvalen i litteraturen viktiga ur 

ett samhälleligt perspektiv och såleds den här undersökningen. Jag ser oändliga möjligeter att 

genom namnval i litteraturen skapa olika samhällsbilder. Att beskriva hur samhället ser ut 

eller hur vi vill att det ska se ut. Genom att variera modenamn och ej modenamn, från olika 

årtionden, etniskt markerade och fiktiva så byggs olika samhällen i litteraturen.  

     Ur ett vetenskapligt perspektiv, kan den här undersökningen ge en överblick över 

namnskicket i en del av den mest lästa moderna svenska barnlitteraturen. Den ger en inblick i 

kvantitativa studier inom litterär namnforskning på svenska barnböcker, en metod som hittills 

använts mycket sparsamt inom det här området.  

     I framtida undersökningar finns det många möjligheter. Det vore intressant att titta på 

huvudkaraktärerna i böckerna, se huruvida den är kvinnlig eller manlig och vilken sorts 

förnamn den har. Om huvudkaraktärer i sig tenderar att få mer fiktiva eller markerade namn 

och om det skiljer sig mellan könen. Vad det gäller etnisk markering, kan det vara tänkvärt att 

studera hur gamla personerna med dessa namn är och om det skiljer vilket land de är födda. 

Eller att titta på äldre böcker än i den här studien och se hur många etniskt markerade namn 

det finns, samt var de kommer ifrån. Andra intressanta möjligheter vore att titta på i vilken 

grad kändisnamn och smeknamn förekommer.  
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7. Sammanfattning 

 

Vilken bild vi vill ge våra barn av samhället och vilka namn som introduceras i barnlitteratur 

har kanske ett närmre samband än man kan tro. Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur 

förnamn i svenska barnböcker speglar samhället, genom ett tidsspeglande och flerspråkigt 

perspektiv. Därutöver studerades även skillnader på kvinno- och mansnamn inom dessa 

kategorier, samt på barn- och vuxennamn. 

     Forskningsområdet är litterär onomastik. Det är ett tämligen outforskat ämne och de 

studier som gjorts har huvudsakligen ägt rum i USA och Tyskland. Främst har kvalitativa 

undersökningar genomförts, där man tittat på enskilda författare och deras namnval. Av 

studier som gjorts inom ämnet i Sverige, har Reinert Kvillerud och Gudrun Fagerström tittat 

på barnlitteratur. 

     Den grundläggande teorin för analysen är socialkonstruktivism, som går ut på att 

människan skapar samhället med sina sociala handlingar. Barnlitteraturens syfte är en annan 

viktig teori, där de viktigaste aspekterna för uppsatsen är att orientera barnet socialt samt i tid 

och rum. Teori om namns fyra funktioner, den kognitiva, ideationella, emotiva och social 

samhörighet, används också. Slutligen brukas olika begrepp från onomastiken, som 

onomastikon, antroponomastikon och markerade och omarkerade namn. Från den litterära 

onomastiken hämtas begreppet fiktivt namn.  

      442 förnamn används i studien, hämtade ur 66 olika böcker som lästs för att få fram 

materialet. Litteraturen finns med på Göteborg folkbiblioteks topplista från 2012 och 2014, 

samt från Författarfondens lista över mest lästa författare 2014. Endast böcker utgivna 2005 

eller senare har nyttjats. För att studera tidspopularitet har listan Nyfödda, de 100 vanligaste 

tilltalsnamnen efter namngivningsår på Statistiska Centralbyråns hemsida använts, för att se 

vilka namn som är trendiga. Även Förnamnsboken (Sture Allén och Wåhlin, 1995) har varit 

viktig för att titta på när respektive namn haft sin popularitetstopp. För kategorin etnisk 

markering har en kvalitativ metod använts, där markerade namn tagits fram och vidare vilket 

ursprung de har. Till sist har båda föregående kategorierna jämförts mellan flick-, kvinno-, 

pojk- och mansnamn.  

     Resultatet visar att 42 % av barnnamnen finns med på listan över Nyfödda, de 100 

vanligaste tilltalsnamnen efter namngivningsår. Många av namnen är sekelskiftsnamn, vilket 

stämmer väl överens med vilka som är trendiga i dagens samhälle. 13 % av barnnamnen och 

18 % av vuxennamnen är markerade, totalt 16 %. De har många olika härkomster, men flest 
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är från arabiskan och engelskan. 4 % av det totala antalet namn är fiktiva. Könsskillnader 

visar på att fler flicknamn än pojknamn är modenamn och att långt fler pojk- och mansnamn 

är markerade eller fiktiva.       

Delar av barnlitteraturens tilltalsnamn stämmer väl överens med den i det nutida samhället. 

Särskilt bland modenamnen, där sekelskiftsnamn, bibliska pojknamn, flicknamn som slutar på 

a och tvåstaviga namn syns. Av de etniskt markerade namnen, finns det cirka 10 % i 

samhället och såleds 6 % fler i litteraturen. Likaså stämmer det faktum att fler pojkar döps till 

markerade namn, när man jämför med forskning på namnskicket i samhället som gjorts. 

Samhällsbilden som skapas av litteraturen är en där vuxna i högre grad har udda namn. 

Flickors namn är oftare modenamn, medan pojk- och mansnamn är mer benägna att vara 

etniskt markerade eller ovanliga. Överlag är det dock inte sällsynt att man bär ett udda 

tilltalsnamn. 
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Bilaga 1: Materialöversikt 
 

Här följer en lista över samtliga böcker som är en del av undersökningen.  

 

Angerborn Ingelin 2014: Hjärta av damm: Rabén & Sjögren 

Angerborn Ingelin 2011: Rum 213: Rabén & Sjögren  

Bengtsson Torsten 2014: Erik blir hjälte: Nypon förlag 

Bergström Eva & Samulesson Annika 2006: Benny Blixt och jakten på rockidolen: Bonnier 

Carlsen 

Bergström Gunilla 2014: Skratta lagom, sa pappa Åberg: Rabén & Sjögren 

Bergström Gunilla 2006: Alfons och soldatpappan: Rabén & Sjögren 

Bosson Rydell Marie & Jessica Lindholm 2014: Kråkes bästa dag: Idus förlag 

Bross Helena & Ilves Kadri 2010: Simskolan: Bonnier Carlsen 

Bross Helena & Ilves Kadri 2014: Allra bästa kompisen: Bonnier Carlsen  

Bylock Maj 2009: Dimmornas ö: Rabén & Sjögren 

Dahlin Petrus & Falkenhem Sofia 2009: Gravstenen I Enskededalen: Rabén & Sjögren 

Dahlin Petrus & Falkenhem Sofia 2014: Åska på solsidan: Rabén & Sjögren 

Eklund Wilson Erika 2014: Hallon – bäst av alla: Hegas 

Fleischer Rune 2013: Rolf flyttar: Nyponförlag 

Gesén Pernilla & Milde Jeanette 2014: Rakt i krysset: Lilla Piratförlaget AB 

Gesén Pernilla & Gimbergsson Sara 2014: Det smakar kalas: B. Wahlströms 

Gustavsson Per 2014: Måntornet: Natur och kultur 

Hagmar Pia & Maria Källström 2014: Galopp Saga!: B. Wahlström 

Hallberg Lin, 2014, Det är jag som är juni: Rabén & Sjögren 

Hallberg Lin & Nordqvist Margareta 2011: Natten då Sigge föddes: Bonnier Carlsen 

Thomas Halling 2014: Bara bråk: Nypon förlag 

Höjer Dan & Linqvist Stina 2014: Cirkusdeckarna och juvelmysteriet: Bokförlaget Semic 

Johansson George & Ahlbom 2011: Vakna: Natur och kultur 

Kruusval Catarina 2005: Ellen och Olle åker: Raben & Sjögren  

Jacobsson Anders & Olsson Sören: 2014, Bert och skrynkliga tanten Egmont Kids Media 

Nordic 

Janouch Katerina & Lindman Mervi 2014: Ingrid och Ivar firar jul: Bonnier Carlsen 

Jansson Anna & Tollerup Mimmi 2014: Lillebror försvunnen: Rabén & Sjögren  
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Johansson Eva Christina 2014: 20 över 7: B Wahlström  

Landström Lena & Olof Landström 2014: Pim och Pom på natten: Lilla Piratförlaget 

Lidbeck Cecilia & Lindholm Jessica 2010: Vilma och tjuven: B. Wahlströms 

Lidbeck Cecilia 2013: Barnhemmet: Lilla Piratförlaget 

Lidbeck Petter 2011: Den sorgsne veterinären: Rabén & Sjögren 

Lindgren Barbro & Kristina Digman 2010: Dagbok från hönshuset: Rabén & Sjögren 

Lindenbaum Pija 2011: Gittan gömmer bort sej: Rabén & Sjögren 

Lindenbaum Pija 2014: Jag vaktar hunden: Rabén & Sjögren 

Ljunggren Magnus Vänehem Mats 2013: En egen drake: Bonnier Carlsen 

Lööf Jan 2010: Pelle på planetfärd: Bonnier Carlsen 

Lööf Jan 2009: Pelle och Frasse: Bonnier Carlsen 

Melin Mårten 2014: Vampyrjakt: Nypon förlag  

Nilsson Moni 2013: Semlan och Gordon: Meningen med ett liv: Natur och kultur 

Nilsson Ulf & Adbåge Lisen 2014: Pappa och jag: Bonnier Carlsen  

Nilsson Thure Maria 2014: Alla tre gräver en grop: Bonnier Carlsen 

Nordqvist Margareta 2009: Kattas ungar: Bonnier Carlsen 

Nordqvist Margareta 2014: Oj oj Ture: Bonnier Carlsen 

Nordqvist Sven 2012: Findus flyttar ut: Opal bokförlag 

Norlin Arne & Burman Jonas 2014: Här kommer nya polisbilen: Rabén & Sjögren  

Norlin Arne & Burman Jonas 2007: Här kommer helikoptern: Rabén & Sjögren 

Ohlsson Kristina 2014: Silverpojken: Lilla Piratförlaget 

Olsson Lotta & Chaud Benjamin 2013: Tro på tomten: Rabén & Sjögren 

Olczak Martin & Sandler Anna 2013: Drakar i Globen: Rabén & Sjögren 

Olczak Marin & Sandler Anna 2012: Den gåtfulla deckaren: Rabén & Sjögren 

Salmson Jo & Isaksson Veronica 2014: Hjälp! Var är skatten?: Bonnier Carlsen 

Sandberg Inger & Sandberg Lasse 2014: Lilla Anna har kalas: Rabén & Sjögren 

Salmson Jo & Ekström Åsa 2009: Tam tiggarpojken: Rabén & Sjögren 

Stark Ulf & Lepp Mati 2013: Vill ni se en stjärna?: Bonnier Carlsen 

Stenberg Birgitta & Lepp Mati 2011: Billy på sjukhus: Bonnier Carlsen 

Uenge Johan & Gahrton Jonas 2014: En bedragare på hotellet: Bonnier Carlsen 

Widmark Martin & Willis Helena 2013: Cykelmysteriet: Bonnier Carlsen 

Wieslander Jujja & Nordqvist Sven 2011: Mamma Mu läser: Natur och kultur 

Wirsén Carin & Holmström Karin 2013: Alma och Egon: Ensamma hunden:Rabén & Sjögren 

Wirsén Carin & Holmström Karin 2014: Alma och Egon: Hemliga nyckeln: Rabén & Sjögren 
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Wänblad Mats & Forshed Pelle 2013: Gamen Polly rymmer: Rabén & Sjögren  

Wänblad Mats & Favilla Micaela 2014: Morgan och piraterna: fast i isen: Raben & Sjögren 

Åkerblom Gull & Olsson Mattias 2014: Ensamhunden: OPAL  

Ödman Kerstin & Andreasson Johan 2013: Folke åker skärgårdsbåt: Sixtiam 
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Bilaga 2: Namnöversikt 
 

Lista över samtliga namn som är en del av undersökningen.Att vissa namn förekommer mer 

än en gång är pga. att fler än en författare använt det.  

 

P = Pojknamn 

F = Flicknamn 

 

Barnnamn

  

   

 

Adam P 

Aladdin P 

Alba F 

Alex P 

Alfons P 

Alice F 

Alice F 

Alice F 

Alma F 

Alva F 

Alva F 

Anna F 

Anna F 

Anni F 

Ari P 

Arvid P 

Arvid P 

Astor P 

Astrid F 

Axel P 

Bea F 

Bea F 

Beata F 

Beatrice F 

Bebben P 

Benjamin P 

Benny P 

Benny P 

Benny P 

Bento P 

Bernhard P 

Bert P 

Berta F     

Bertil P 

Billie F 

Billy P 

Bing P 

Björna P 

Boris P 

Carro F 

Cassandra F 

Dilsa F 

Dot F 

Douglas P 

Ebba F 

Ebba F 

Eden F 

Edith F 

Edvard P 

Egon P 

Egon  P 

Elias P 

Elin F 

Ella F 

Ellen F 

Elli F 

Elsa F 

Elsa F 

Elsa F 

Elsa  F 

Elvira F 

Elvira F 

Emelie F 

Emil P 

Emil P 

Emilia F 

Emma F 

Emma F 

Eric P 

Erik P 

Erik P 

Erik P 

Erland P 

Ester F 

Filippa F 

Fiona F 

Folke P 

Fransciska F 

Gabriella F 

Gilbert P 

Gittan F 

Gordon P 

Greger P 

Halvan P 

Hamdi P 

Harriet F 

Hedda F 

Hedvig F 

Hella F 

Henny F 

Hilding F 

Hind F 

Hjördis F 

Hugo P 

Idde F 

Indre F 

Ingo P 

Ingrid F 

Ior P 
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Irmelin F 

Isadora F 

Isak P 

Ivar P 

Jack P 

Jack P 

Jamila F 

Joel P 

Johanna F 

Jonte P 

Juni F 

Kalle P 

Kasper P 

Kasper P 

Katinka F 

Katja F 

Kent P 

Kevin P 

Kråke P 

Lasse P 

Lasse P 

Lasse P 

Lasse  P 

Leonita F 

Lill-Erik P 

Lina F 

Linda F 

Linda F 

Linn F 

Linnea F 

Linnea F 

Lino P 

Lisa F 

Lisa F 

Livia F 

Lotta F 

Lova F 

Love P 

Lovisa F 

Ludvig P 

Ludvig P 

Lydia F 

Lärka P 

Maj F 

Maja F 

Maja F 

Maja F 

Maja F 

Maja F 

Manne P 

Manne P 

Marcus P 

Marta F 

Max P 

Mebel F 

Meja F 

Melker P 

Melker P 

Melker P 

Melvin P 

Mickan F 

Milla F 

Mille P 

Minna F 

Miranda F 

Miranda F 

Moa F 

Molly F 

Molly F 

Morgan F 

Murad P 

My F 

Måns P 

Mårten P 

Märta F 

Nadia F 

Nelli F 

Nelly F 

Nicke P 

Nicole F 

Noa P 

Noel P 

Olga F 

Olle P 

Omar P 

Omar P 

Oskar P 

Otto P 

Pella F 

Pelle P 

Pelle P 

Petra F 

Pom P 

Pontus P 

Poys P 

Rebecka F 

Retzina F 

Reza F 

Ruben P 

Russell P 

Saga F 

Saga F 

Saga F 

Said P 

Sajid P 

Samir P 

Samir P 

Sanna F 

Sara F 

Sara F 

Selda F 

Semlan F 

Shirin F 

Shirin F 

Sibel F 

Simon P 

Simona F 

Sindre P 

Siri F 

Siri F 

Sofia F 

Sokrates P 

Svante P 

Tam P 

Tania F 

Teo P 

Teo P 

Theo P 

Tilda F 

Tilde F 

Tim P 

Tindra F 

Tindra F 

Tomas P 

Tony P 

Torleif P 

Totte P 

Totte P 
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Tove F 

Tove F 

Tristan P 

Tsatsiki P 

Tyko P 

Tyra F 

Tyra F 

Ubbe P 

Uffe P 

Ullis F 

Urban P 

Valle P 

Vanja F 

Viggo P 

Wiggo P 

Vilma F 

Wilma F 

Zona F 

Zoran P 

Åke P 

 

 

 

Vuxennamn 

 

Alain P 

Amalia F 

Amanda F 

Amelia F 

Anki F 

Ann F 

Anna F 

Annelie F 

Annika F 

Annika F 

Arne F 

Arthur P 

Axel P 

Azad P 

Barbro F 

Barbro F 

Berit F 

Berta F 

Bertil P 

Betty F 

Björn P 

Björn P 

Björn P 

Bosse P 

Bosse P 

Börje P 

Cameron P 

Carl P 

Carl P 

Charles P 

Cia F 

Corina F 

Dajana F 

David P 

Dembe P 

Dino P 

Doulee P 

Edgar P 

Edith F 

Ella F 

Emilia F 

Emma F 

Enar P 

Erland P 

Eva F 

Fernand P 

Filippa F 

Finn P 

Franco P 

Frasse P 

Frederick P 

Freja F 

Gaspar P 

Georg P 

Gullan F 

Gunilla F 

Gunnel F 
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Halde P 

Halv-Nelson P 
Hans-
Gunnar P 

Harald P 

Hase P 

Helge P 

Henning P 

Hilding P 

Hjördis F 

Hugo P 

Hussein P 

Håkan P 

Inez F 

Inga-Britt F 

Inger F 

Iris F 

Isaac P 

Ixi F 

Jack P 

Janos P 

Jarmo P 

Jennifer F 

Jesper P 

Jesper P 

JJ P 

Johan P 

Johan P 

Johnny P 

Josef P 

Judith F 

Kajsa F 

Kajsa F 

Kalle P 

Kalle P 

Karen F 

Kent P 

Kenta P 

Kevin P 

Klars P 

Knut P 

Krister P 

Larne F 

Lasse P 

Leila F 

Lena F 

Linda F 

Lisa F 

Lotta F 

Lotta F 

Lotus P 

Louise F 

Madde F 

Magnus P 

Maja F 

Majsan F 

Margot F 

Marianne F 

Marie F 

Marie F 

Marko P 

Mats P 

Mats P 

Mirjam F 

Monika F 

Muhammed P 

Mulle P 

Mung P 

Nell F 

Nick P 

Nisse P 

Oscar P 

Oskar P 

Ove P 

Peder P 

Pelle P 

Per P 

Pernilla F 

Pettson P 

Puma F 

Randolf P 

Renata F 

Ritva F 

Rodrick P 

Roger P 

Roland P 

Rolf P 

Rune P 

Sanna F 

Sanna F 

Sara F 

Sara F 

Saria F 

Signe F 

Signe F 

Siri F 

Siv F 

Sonia F 

Staffan P 

Stefan P 

Stefan P 

Sture P 

Svea F 

Sven P 

Sverker P 

Sören P 

Taftar P 

Tahita F 

Taran P 

Tarzan P 

Teddy P 

Tekla F 

Tex P 

Thich P 

Thomas P 

Tina F 

Tir F 

Tove F 

Trisse P 

Ture  P 

Ture  P 

Vera F 

Vibard P 

Vivan F 

Vivi F 

Yvonne F 

Zlatan P 

Åsa F 

 

 
 


