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Sammandrag 
  
I denna uppsats undersöks samtida svenska hundnamn, och syftet har varit att kartlägga och 

kategorisera de vanligaste namnen. Jag har använt försäkringbolaget Agrias namndatabas och 

undersökt de femtio vanligaste namnen hos nio raser. Det visar sig att namnbeståndet skiljer 

sig åt beroende av hundens kön och användningsområde. Sällskapshundar tenderar att få 

personnamn i högre grad än jakthundar, och de tikspecifika namnen utgörs av en mycket 

större andel personnamn än de hanhundsspecifika. Men personnamn har stark ställning hos 

alla de undersökta raserna, och i jämförelse med studier av tidigare perioder har den 

antroponymiska namngivningen ökat stort.  
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1 Inledning  
 

”Jag måste gå hem lite tidigare idag, min sambo är bortrest så Wilma och Linus är    
  ensamma hemma.”  
”Har ni ingen dagisplats?” 
”Nej, det finns inget hunddagis här i stan...”  

 
Exemplet ovan är fiktivt, men skulle lika väl kunna vara autentiskt. Jag känner bland annat 

Lukas, Linus, Asta och Doris, alla fyrbenta. Men att namnge ett djur är en annan sak än att 

döpa sitt barn. Det  rör sig bland annat om ett envägsnamn, som bara används av andra än 

bäraren, och det är inte är en del av bärarens sätt att identifiera sig. Djurnamnet blir därför 

främst ett uttryck för namngivarens sätt att organisera sin omvärld, och är därför mycket 

intressant ur en sociologisk (eller socioonomastisk om man så vill) synvinkel. Namngivning 

är en social akt som tjänar till att identifiera individen. Tidigare forskning har visat att detta är 

något som försvåras när man ger husdjur alltför aktuella personnamn eller antroponymer 

(Mattisson 1999:55). Mycket tyder på att vi idag i hög grad namnger de djur som står oss 

närmast som vi namnger våra barn.1 Men hur ser de faktiska förhållandena ut? Vad kallar vi 

egentligen våra hundar?  

    

1.1  Syfte  

 

Djurnamn, eller zoonymer, är ett fält inom namnforskningen som på nordiskt område ännu till 

stor del är outforskat. Vad gäller sällskapsdjur kan tillgängliga studier grovt delas in i två 

typer. Dels historiskt inriktade som excerperar och kategoriserar namn ur ett äldre material, 

dels mer moderna som undersöker motiv hos namngivaren vid namnval, och då borrar djupt i 

specifika fall av namnval. Ingen har hittills företagit någon större undersökning av de 

vanligaste hundnamnen i Sverige, där jag menar att man kan finna generella drag för 

namngivning av sällskapsdjur i stort. Denna uppsats kan förhoppningsvis vara en ansats till ett 

sådant bidrag. Eftersom zoonymi (djurnamnsforskning) ännu är ett relativt oetablerat 

forskningsområde syftar uppsatsen också till att grundligt klargöra forskningsläget på 

hundnamnsfronten. 

     Hundar (och även andra sällskapsdjur) har kommit människan så nära att de idag ofta tycks 

vara fullvärdiga familjemedlemmar, och en hastig slutsats är att de nu i hög grad namnges 

                                                 
1
 Detta är något som Katharina Leibring tagit upp i namnspalten i UNT 9.11.2001, där hon kommer fram till att 

”[a]vståndet mellan hundkorgen och dopfunten har krympt”.  
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som sådana  med antroponymer (personnamn) som lika gärna kunde  vara namn på 

människobarn. Detta trots att sällskapsdjur inte omfattas av namnregleringar och att friheten 

vid namngivning därför potentiellt skulle ge stor variation. Stämmer den preliminära 

iakttagelsen verkligen? Är antalet antroponymer bland våra vanligaste hundnamn högre än 

antalet mer traditionella hundnamn? Ur vilka kategorier hämtar man de namn man väljer? 

Skiljer sig fördelningen mellan olika raser, och hur är förhållandet mellan tikar och 

hanhundar? Uppsatsens syfte är alltså att kategorisera och jämföra samtida hundnamn. 

Jämförelsen görs med utgångspunkt i hundens ras och kön. Just kön är intressant eftersom det 

är en variabel där det blir tydligt om och i så fall hur människan konstruerar ett socialt kön 

hos djur.  

 

 

1.2  Disposition 

 
Efter den inledande syftesbeskrivningen följer ett delkapitel där den terminologi som används 

i uppsatsen utreds. Detta är viktigt att ha med sig i det teorikapitel som sedan följer. Där, i 

kapitel 2, redogörs för tidigare forskning inom området djurnamn. Den första delen är allmän 

och de två följande behandlar hundnamn, först historiska studier och sedan  samtida. Därefter 

diskuterar jag översiktligt namn, kön och djur. Med den bakgrunden går vi sedan in på kapitel 

3, Material och metod, där undersökningens upplägg, material och genomförande presenteras. 

Efter det vidtar själva den deskriptiva resultatdelen (kapitel 4) där fördelningen av namn per 

kategori och kön redovisas gruppvis (sällskapshundar, brukshundar och jakthundar), med 

resultaten per ras sorterade på så vis. Resultaten sammanfattas och sedan följer en vidare 

diskussion kopplad till resultaten i kapitel 5. Inom ramen för detta återfinns bland annat ett 

delkapitel som behandlar det i hundnamn vanliga -y/-i/-ie-suffixet.  Uppsatsen avslutas med 

en sammanfattning och idéer kring fortsatta studier i anslutning till uppsatsens ämne.  

 

1.3  Terminologi  

 
Först bör här en gång för alla fastslås att med djurnamn menas ett individuellt namn på ett 

djur, inte ett appellativ. Alltså är Buster om en hund ett djurnamn, men inte hund eller jycke 

(artbenämning) eller chihuahua (rasbenämning). (Jfr Andersson 1983:10f). 
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     Kategorin djurnamn har inom namnforskningen (onomastiken) fått sortera under gruppen 

övriga namn, vid sidan av de två stora områdena personnamn (antroponymer) och ortnamn 

(toponymer). Bengt Pamp föreslår en alternativ indelning av namn i kategorierna 1. 

Personnamn, 2. Djur- och växtnamn, 3. Ortnamn, 4. Saknamn, 5. Händelse- och epoknamn 

samt 6. Abstraktnamn (1994:56), en indelning som har fördelen att djurnamnens likheter med 

både personnamn och ortnamn blir tydlig vilket Katharina Leibring (2000:24) påpekat. 

     Som beteckning för djurnamn har tidigare använts dels terionymi, dels zoonymi (Leibring 

2000:21). Jag har valt att använda zoonymi eftersom det är den mest internationellt gångbara 

av de två: ”Namen von Tieren scheinen in der modernen Onomastik bevorzugt mit dem 

Terminus ’Zoonym’ (orthographisch korrekt eigentlich Zooonym oder Zoo-Onym) bezeichnet 

zu werden” (Ewald och Klager 2007:325). 

     Ann-Christin Mattisson (1999:61) har skapat termen kynonomastikon för 

hundnamnsförråd, i analogi med antroponomastikon för personnamnsförråd, och i enlighet 

med detta används termen kynonym för hundnamn samt kynonymi för hundnamnsforskning.  

Från Mattisson kommer även begreppen kennelnamn, registernamn och ägarnamn. 

Kennelnamn står då för kennelns namn som blir första led i valpens namn, registernamn är 

det individulla namn som läggs till detta och ägarnamn är det namn hunden ges av sin ägare. 

Hennes terminologi är problematisk, vilket diskuteras i kaptiel 2.1.3. En annan term som är 

centralt med tanke på uppsatsens ämne är antropomorf, vilket innebär ett användande av 

personnamn som beteckning för något annat än en människa (Andersson 1994:22). 

     Movering innebär att ett könsspecifikt namn anpassas formmässigt för att passa det andra 

könet. Vanligast är att kvinnonamn bildas av mansnamn med ett avledningssuffix, men 

motsatsen förekommer också (Brylla 2001:12). Exempelvis är Johanna bildat till Johannes, 

Ulrika till Ulrik. Exemplen på det den motsatta bildningsvägen är fåtaliga men finns tydligare 

belagda i andra nordiska språk, som norskans Dortheus av Dorthe och isländskans Erlar av 

Erla (Brylla 2007:191).    

     För enkelhetens skull används begreppen smeknamn, kortnamn, hypokorism och 

diminutivform synonymt i uppsatsen, eftersom skillnaden termerna emellan saknar betydelse 

för textens innehåll.(Om skillnader termerna emellan se exempelvis Modéer 1989:7f). 

     Med uppkallelsenamn avses ett namn givet efter en förebild, fiktiv eller verklig.  

Uppkallelsenamn som kategori är av stort intresse för zoonymin, eftersom det rör sig om 

namnkategorier som i hög grad lånar från andra håll.  Thorsten Andersson hävdar att ”[b]land 

namn på husdjur [...] vimlar det av namn som består av oförändrade ortnamn och 

personnamn.” Han menar också att katter och hundar ofta benämns med personnamn. 
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 (Andersson 1997:14). Det är dessutom vanligt att namn rör sig mellan olika djurarters skilda 

onomastikon.  

     Diskussionen kring hur begreppen kön respektive genus bör definieras och användas har 

länge varit livaktig. En redogörelse för hur jag ställer mig till det problemet finns i den del av 

teorikapitlet som behandlar den genusteori som används i analysen. 

 

2 Teori  
 

I detta kapitel presenteras först tidigare zoonymisk forskning, och sedan följer en redogörelse 

för den genusteori som används för att tolka uppsatsens resultat. Kapitlet är förhållandevis 

långt, vilket motiveras av att forskningsområdet ännu är relativt oetablerat. Terminologin är 

till exempel varken fullständig eller fast ännu, och det krävs en del ställningstaganden.  En 

annan anledning till kaptitlets omfattning är min ansats att koppla resultaten till tidigare 

perioders förhållanden. För att kunna göra detta krävs en genomgång av tidigare studier.  

 

2.1  Tidigare forskning 

 
Som tidigare nämnts är djurnamnsforskning fortfarande ett ganska litet område inom den 

nordiska onomastiken2, och det finns ingen tidigare studie som är direkt jämförbar med den 

som utförts i uppsatsen. Däremot finns det förstås flera olika delar inom zoonymin som varit 

till nytta, och fokus ligger i detta kapitel mycket på hur olika forskare kategoriserat och 

arbetat med namnkorpusar. Jag har valt att dela in forskningsöversikten i tre delar. Den första 

rör allmän djurnamnsforskning och studier av andra arter än hundar, den andra delen 

fokuserar på undersökningar av ett äldre hundnamnsförråd och den tredje och sista tar upp det 

fåtal studier som gjorts av vårt samtida kynonomastikon.  

 

 

 

                                                 
2
 Det verkar faktiskt vara fallet inte bara inom nordistiken utan även på exemplevis tyskt område. Petra Ewald 

och Christian Klager skriver t.ex. ”Tiernamen müssen bis heute als Stiefkinder der germanistischen Onomastik 

gelten.” (Ewald och Klager 2007:325). 
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2.1.1  Zoonymi – djurnamnsforskning 

 
Den mest omfattande enskilda svenska studie som behandlar djurnamn är Katharina Leibrings 

avhandling Sommargås och Stjärnberg. Studier i svenska nötkreatursnamn från 2000. I 

avhandlingen analyseras materialet från en mängd håll och på flera sätt, varför den varit en 

stor inspirationskälla metodiskt.  Jag har nämnt den tidigare och kommer att återkomma till 

den under uppsatsen, men eftersom den inte är direkt jämförbar med min studie tar jag inte 

upp den vidare i just detta kapitel.  

     Den tyska namnforskaren Edeltraud Dobnig-Jülch har lämnat två större bidrag till 

zoonymin. Det första är en en teoretiskt diger studie från 1977 där hon undersöker namn på 

stamboksförda djurraser som används i avel och tävling, främst hästar men även taxar. Det 

hon intresserar sig för är namngivning och kommunikation eller identifikation, alltså hur man 

omtalar dessa djur. De taxnamn som tas upp tycks i hög grad  ha karaktären av kennelnamn (i 

sin senare text tar hon också upp att hundnamnen ofta får drag av varumärkesnamn (Dobnig-

Jülch 1996:1588)), och de är därför inte jämförbara med mitt material. De analyseras heller 

inte i någon större utsträckning. 

     I sitt bidrag år 1996 till en internationell handbok i onomastik delar Dobnig-Jülch in 

djurnamnen i tre undergrupper; Haustiernamen (hus-och sällskapsdjur), Namen von Zootieren 

(avser djur i djurparker och på cirkusar) samt Namen von Zuchttieren (stamboksförda 

tävlings- och avelsdjur) (Dobnig-Jülch 1996:1548). Haustiernamen delas in i två 

undergrupper, Namen von Nutztieren och Namen affektiver Tierhaltung (Dobnig-Jülch 

1996:1548f). Det förstnämnda är då nyttodjur i jordbruk och liknande och den senare 

sällskapsdjur.  Hon beskriver namngivningsprinciper för kor, och menar att de enligt hennes 

erfarenhet i stort är användbara på hundar. Det kategorischema som finns beskrivet tar upp 

färg, kroppsliga och karaktärsmässiga egenskaper, smek- eller kelnamn, personnamn och 

”händelsenamn” (som exempel nämner hon Choklad om en hund som gillar just det). Som 

hundspecifikt för Dobnig-Jülch fram satsnamn som Drauf, Fangan och Renneschnell. 

     Eva Villarsen Meldgaard har i sina studier av danska kattnamn listat en rad olika 

uppkallelsemodeller för katter: berömdheter (levande och döda),  drycker, film, fotboll, katter 

i fiktion, människor i fiktion, mat, musik, mytologi, ”omdannelser”(där namn görs om för att 

passa djurarten, som Kattilak, Mjaverick), parfymer och tecknade serier. (Meldgaard 

1994:119). Hennes undersökning är inte direkt jämförbar med uppsatsens, och då inte på 

grund av att hon undersökt ett annat djurslag, för överensstämmelserna är i stort sett många. 

Man återfinner ofta samma typer av namn hos hundar och katter. Problemet med jämförelsen 
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ligger främst i att Meldgaards  material är ett helt annat, det består av ca 4000 insamlade 

namn som kattägare delat med sig av. Då blir namngivningsgrunderna viktiga, något som är 

omöjligt att utläsa av mitt material.  

 

2.1.2 Hundnamnsforskning – studier av äldre material 

 
Ett delsyfte med uppsatsen  är att jämföra de resultat jag får av min undersökning med 

forskning kring hundnamn under tidigare perioder, och sådan finner jag framförallt hos Hugo 

Karlsson (1987), Johan Nordlander (1880) samt Nils Tiberg (1972).  Till hjälp att finna tidiga 

belägg för namn använda som just namn på hundar har jag även använt Nils Palmborgs Under 

hundstjärnan (1964) samt Fritz Viréns Svenska husdjursnamn (1911). De kan kanske inte 

rubriceras som akademisk forskning3 men jag vill ändå nämna dem eftersom de varit till hjälp 

vid kategoriseringsarbetet.                                     

     Hugo Karlsson har undersökt svenska hundnamn från perioden 1650-1800. Hans material 

består av belägg från brev, memoarer, reseberättelser och jaktskildringar samt diktverk, 

konsthistorisk litteratur och ”Nationalmusei kataloger” (Karlsson 1987:84ff). Han gör en 

indelning på etymologisk grund, där namnen grupperar sig under rubrikerna anknytning till 

antik mytologi och historia, uppkallelse efter samtida uppburna personer (berömda, 

högättade), verkliga och fiktiva personnamn, personbeteckningar, abstrakta substantiv, 

adjektiviska namn, verbavledningar och imperativ (Karlsson 1987:84ff). Personnamn tycks i 

Karlssons material främst finnas i form av uppkallelsenamn (hunden har fått namnefter kända 

personer, mytologiska gestalter etc.). En viktig poäng han har är att namnskicket är olika hos 

jakthundar jämfört med knähundar och hans slutsats är att orsaken bör sökas i hundarnas helt 

olika funktion. Detta är något som jag tagit fasta på när jag lagt upp min undersökning. Turck, 

Gallas, Fairfax och Kavaljer är enligt Karlsson namn på jakthundar, Plaisir är en knähund. 

Namnen har i många fall franska former, då hunden ofta tillhört en person ur högre klass. Hov 

och adel har under äldre tid i svenskt namnskicks historia ofta varit först med nya 

strömningar, och deras hundars namn är det material som funnits tillgängligt. (Karlsson 

1987:90). Om namnen på allmogens hundar i äldre tid vet man inte mycket, då de sällan 

redovisades i bouppteckningar som annars är en viktig källa inom den historiskt inriktade 

zoonymin.(Leibring passim). 

                                                 
3
 Veterinären Virén listar lämpliga namn för svenska hundar. Palmborgs bok är en samling kulturhistoriska 

uppsatser med hunden i fokus, bland annat en om gamla hundnamn. 
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     I Norrländska husdjursnamn (Nordlander 1880) redovisar Johan Nordlander namn på olika 

husdjur i Norrland insamlade under 1870-talet. Det rör sig om uppteckningar, och han 

presenterar en kategoriserad lista över insamlade hundnamn. Den indelning han gör (a.a:419f) 

är:  

1) Snabbhet, raskhet, hurtighet  
2)  Modighet och styrka  
3) Jakt  
4) Vakt  
5) Smeknamn  
6) Skämtsam art  
7)  Personnamn (dels latin och grekiska, dels inhemska)  
8)  Övrigt 

 
Kategorischemats ålder till trots är det fortfarande fullt användbart, men eftersom min 

undersökning ser annorlunda ut och spridningen av namnen mellan de olika kategorierna är 

mycket mindre i mitt material har jag valt att ha en annan indelning, något som beskrivs i 

kapitel 3. Kön finns hos Nordlander angivet för namnbärarna, och det är slående att antalet 

hanhundsnamn är mycket större än antalet tiknamn. Under kategorin personnamn finns 

förhållandevis många tikar representerade. Den notering Nordlander själv gör om skillnader 

mellan tikar och hanhundar är att maskulina hundnamn någon gång har artikel, som n’Kanis 

eller n’Frank, medan feminina namn verkar sakna motsvarighet (Nordlander 1880 s. 427) (det 

borde om det funnits rent dialektmässigt ha haft formen a’Gissa). Det kan konstateras att 

personnamnen utgör en relativt liten del av det totala antalet namn. Många har mytologiskt 

ursprung, som Flora och Diana. Vad gäller inhemska namn främst rör det sig främst om 

hypokorismer som troligen vandrat från personnamnen till kynonomastikonet. Nordlander 

anger exempelvis Nelly (som han menar är kortform för Eleonora) och Tom (från Tomas).  

     Den enda större studien av svenska zoonymer mellan Johan Nordlanders pionjärarbete och 

Katharina Leibrings avhandling var Nils Tibergs Estlandssvenska husdjursnamn (1972). Där 

använder han sig av upptecknat material från Estlands svenskbygder under sent 1800- och 

tidigt 1900-tal. Tibergs insamlade namn skiljer sig i hög grad från de jag funnit i mitt 

material, och det beror inte som hos Nordlander främst på den tidsmässiga skillnaden, utan på 

den språkliga. Många av namnen har sitt ursprung i estniskan eller andra angränsande eller 

inflytelserika språkområden som finskan, tyskan och ryskan. En intressant iakttagelse hos 

Tiberg är beskrivningarna av hundar som avkönade individer: 

      [D]e flesta namn kunde avse lika väl en honhund som en hanhund. Man gav 
hvalpen [sic!] hundnamn, och då skilde man inte på hanhundsnamn och 
honhunds. Mest höll man sig för övrigt med hanhundar: de höll sig bättre 
hemma, och inte blev det besvär med ’hunda-ungarna.’ (Tiberg 1972:71) 
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Att man mest höll sig med hanhundar kan vara en del av förklaringen till att vi hos Tiberg 

liksom hos Nordlander ser få namn där bäraren är en tik. Att det finns belägg för att hundar 

vid namngivning i äldre tid sågs som just hundar, och inte som tikar och hanhundar är 

intressant vid en jämförelse med dagens förhållanden. I Tibergs listor finns många icke 

könsbundna namn, som Bello, Bonzo, Flocky, Halle och Pix. I vissa fall kan det säkert bero på 

att informanten inte minns eller angivit hundens kön, men i belysning av det tidigare citatet 

finns det anledning att tro att många av namnen givits till hundar av båda kön. Namnet Stella 

är i Tibergs material ett hanhundsnamn, och det finns fler exempel på namn med till synes 

feminina a-suffix som givits till hanhundar. En delförklaring kan vara att estlandssvenskan 

som språk rör sig i ett gränsområde och får impulser från finska, estniska och ryska. A-

suffixets könsbestämmande funktion blir kanske inte lika definitiv om det i den geografiska 

närheten finns ett språk där a-suffix är vanligt som ändelse även i maskulina namn (jämför 

med ryskans diminutivformer Sasja, Vanja, eller med finskans Mika, Jorma, Jukka och så 

vidare). 

 

2.1.3. Hundnamnsforskning – samtida namn 

 
I konferensvolymen Övriga namn finns en ganska skissartad inledning till en studie av finska 

hundnamn, författad av Elina Anttila.  Hon delar in hundar i två grupper, sällskaps- och 

brukshundar, och menar att man när man skaffar hund vet vad den ska få för ”yrke”,  jakt-, 

bruks- eller sällskapshund. (Anttila 1994:129) Dessa tre grupper av hundar är något jag tagit 

fasta på och utgår från i min undersökning, eftersom jag liksom Anttila (och Hugo Karlsson) 

har hypotesen att hundens användningsområde i någon mån styr vilka namn man ger den. 

Anttila har främst undersökt motiv för namngivning av hundar, (hypokorismer av 

registernamn, namn baserade på hundens egenskaper, namn baserade på rasens egenskaper, 

ställning bland familjens andra hundar, namn efter förebild, systemnamn, övriga motiv, 

omotiverade namn). Namngivningsmotiv är något jag inte kan komma åt i mitt material, men 

Anttila har även ett kortfattat försök till lexikalisk klassifikation där hon delar in hundnamnen 

i (ursprungliga) 1. Personnamn (förnamn, släktnamn smeknamn), 2. Hundnamn, 3. 

Appellativ. Detta har fått utgöra grunden till min klassifikationsmodell, som dock ändrats en 

del såtillvida att gruppen appellativ ersatts med övrigt, eftersom appellativen liksom andra 

kategorier visade sig vara försvinnande få i jämförelse med personnamn och hundnamn. 

Anttila använder i sin text termen tilltalsnamn om de namn man använder för hundar i 
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vardagsbruk och som t.ex.  anmäls hos veterinären. Den termen vill jag inte använda eftersom 

den, åtminstone på ytan, inkluderar även de smekformer som används om djuret inom en 

snävare krets som exempelvis familjen utgör.  Antilla medger själv att gränsen mellan 

tilltalsnamn och smeknamn är svår att dra (Anttila 1994:129). Jag har istället valt att utgå från 

och utveckla den indelning av hundens olika namndelar som Ann-Christin Mattisson gör. 

     Ann-Christin Mattisson har skrivit artikeln ’Kom nu Monika så går vi’ Om namngivning 

av hundar (Mattisson 1999), där hon bland annat diskuterar ur vilka onomastikon hundnamn 

hämtas, och hur vi skall se på de olika namn hundar har i olika sammanhang.  

     Som Thorsten Andersson lyft fram (Andersson 1994:30 ) är ett utbrett bruk av 

uppkallelsenamn från en annan kategori än den egna ett av de mest karakteristiska särdragen 

för s.k. övriga namn gentemot ortnamn och personnamn. I Mattissons material är ca 40 % av 

de individuella namn hundarna ges vid födseln uppkallelsenamn som Tvångstankar (efter 

monolog) eller Hagbard Handfaste (efter seriefigur). Grunden för registernamn (det 

individnamn valpen ges av uppfödaren) finner hon därför, utgörs av ett mycket stort antal 

onomastikon (Mattisson 1999:60). Hon skapar även en ny term, kynonomastikon, för de namn 

som ges till hundar: 

 

Utifrån de registernamn som väljs ur detta stora antal onomastikon nybildas dagligen 
namn (ägarnamn) som tillförs ett onomastikon som vi kan kalla kynonomastikon. 
Kynonomastikon  skulle då vara ett förråd av namn som traditionellt bärs av hundar 
eller som bildas på samma eller liknande sätt som sådana namn, dvs. namn av kort- 
eller smeknamnskaraktär (jfr ovan Topsy och Bessy som av hundägarna uppfattas 
som så goda namn att de kan gå i arv) eller namn som har en klang av svenskt stål 
(Mattisson 1999:61). 
 

Hon tar upp att detta kynonomastikon även består av sådana mänskliga förnamn som 

uppfattas som traditionella hundnamn, och skriver att ”medan ett antroponomastikon är 

uppdelat i kvinno- och mansnamn kan ett kynonomastikon innehålla många namn som 

upplevs som androgyna.” (Mattisson 1999:61) Tanken påminner om förhållandena i Tibergs 

material, men frågan är om dagens namn verkligen är androgyna. I mitt material har jag funnit 

relativt få namn som har fler än fyra belägg hos båda könen. Bara för att möjligheten finns 

betyder inte det att praktiken ser likadan ut. Likväl är det en intressant fråga, som jag hoppas 

få möjlighet att återkomma till. 

     Mattisson menar sig ha sett en ökad antroponymisk namngivning av hundar under 1980- 

och 1990-talen (Mattisson 1999:55). I artikeln verkar det som att hon reagerar mest över 

ökningen av antroponymer av fullängdskaraktär (Åke, Einar) samt mer svenska hypokorismer 

med karaktären av fullständiga namn (Pelle, Maja). Om Pelle och Maja bör kanske noteras att 
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de ju faktiskt länge varit vanliga kattnamn, och att det troligen är därifrån och inte primärt 

från antroponomastikonet de letat sig in i hundnamnsförrådet.  Intressant är att hon i sin lista 

över ”riktiga” hundnamn vid sidan av Boy och Karo även nämner namn av antroponymiskt 

ursprung som Charlie och Nettan (Mattisson 1999:55). De anses troligen mer vedertagna som 

hundnamn än namn som Pelle och Maja.  

     Som Mattisson lyfter fram har hunden idag ofta blivit en familjemedlem, och namnet den 

bär skall fungera i tilltal och omtal. Den identifierande aspekten avtar med antroponymisk 

namngivning, eftersom det för omgivningen kan bli svårt att skilja hunden från övriga 

familjemedlemmar (Mattisson 1999:55). Som hon påpekar så namnges hundar två gånger, vid 

registrering och vid köp. I hennes indelning (Mattisson 1999:56) finner vi tre olika delar av 

hundens namn: 

 

• Kennelnamn – registrerat hos SKK av uppfödaren. 

• Registernamn – namn givet av uppfödaren till enskild valp. 

• Ägarnamn – används i daglig kommunikation.  

 

Det officiella registernamnet består enligt Mattisson av kennelnamn+registernamn. Sedan 

finns ägarens namn på hunden, och det är vad jag främst kommer åt i mitt material, då det 

oftast är så man registrerar sin hund hos försäkringsbolaget. I vissa fall görs denna registrering 

med det officiella registernamnet, men i de fallen är det rätt tydligt vilket namn som avses.   

     Det är lite olyckligt att Mattisson använder termen registernamn om både uppfödarens 

individualnamn på valpen och om detta namnled i kombination med kennelnamnet, vilka ger 

det officiella registernamnet med hennes termer. Kanske vore det bättre att använda ett annat 

begrepp?  

     Jag skulle även vilja vidareindela kategorin ägarnamn genom att separera den i två olika 

undergrupper, individualnamn och smeknamn. Det rör sig om dels det officiella 

individualnamn som används när hunden omtalas, som i kontakter med omvärlden i form av 

exempelvis veterinärbesök och hos försäkringsbolag. Det är vad jag kommer undersöka i min 

uppsats. Det är svårare att komma åt de inofficiella smeknamnen, alltså de namn som används 

i den direkta kommunikationen med hunden. Det rör sig om kortformer, smekformer och 

lekfulla bildningar. Varje individ kan ha ett flertal sådana som används i en snävare krets och 

växlar mellan användare. Det är namn som finns inom familjen och brukas i direkt tilltal och 

vid inkallning.  
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     En preliminär modell som visar hur de svenska hundnamnen är strukturerade skulle kunna 

se ut så här: 

HUNDEN 

 

 

  Registernamn Ägarnamn 

 

         

       Kennelnamn  Individnamn     Individualnamn   Smeknamn 
             (officiellt)              (inofficiella) 
 

 

Figur 1. Modell över delar i hundens namn. 

 

För att förtydliga modellen kan vi sätta in ett fiktivt exempel i den. *Gläntans Tinuviel, som 

hos ägaren heter Tindra men i vardagslag kallas Tintin eller Gumman. 

 

HUNDEN 

 

 

  Gläntans Tinuviel                    Tindra   

 

                         Gläntans       Tinuviel                    Tindra             Tintin, Gumman         

Figur 2. Exempel på tillämpning av namnmodell. 

 

 Det blir då tydligt hur den enskilda individen betecknas i två olika system. Dels i avels- och 

utställningssammanhang med det varumärkeslika registernamnet, dels i vardagliga 

sammanhang och för en allmän omgivning med det mer identitetsskapande ägarnamnet.  Det 

är också de senare nämnda namntyperna som är kanske mest intressanta för  exempelvis en 

socioonomastiskt influerad undersökning av skillnader i namngivning mellan könen. Mer 

formella undersökningar är möjliga och intressanta att företa av samtliga delar i det ovan 

beskrivna schemat.    
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2.2 Genusteori 
 
 Av olika anledningar är begreppen kön och genus vanskliga att skilja åt. Denna diskussion är 

omfattande inom genusforskningen och skall inte redovisas här.. Jag hänvisar framförallt till 

de verk av Toril Moi och Åsa Carlson som finns listade i min referenslista för den som vill 

fördjupa sig i ämnet. För denna uppsats är den traditionella definitonen att genus är det 

konstruerade, sociala och kulturella könet fullt tillräcklig (Carlson 2001:10). Inom 

språkvetenskapen är det ett problem att använda begreppet genus, eftersom vi i första hand 

känner igen det från den grammatiska terminologin. Därför föredrar jag att använda kön, 

vilket i den här undersökningen underlättas av det faktum att hundarnas biologiska kön 

sammanfaller med det sociala kön eller genus vi människor skapar åt dem genom 

namngivningens språkakt. När jag i uppsatsen använder mig av begreppen kön respektive 

genus är de alltså synonyma.  

     Tidigare forskning har visat att människan ofta tillskriver djur mänskliga egenskaper och 

anpassar tolkningen av djurs beteende till de uppfattningar man har om mänskligt 

könsspecifikt beteende. (Andersson 2006, Ganetz 2004). Kanske gäller samma princip vid 

namnval för djur, att man väljer namn utifrån de egenskaper man förväntar sig av ett visst 

kön. I den germanska världen är ju en markerad skillnad mellan mans- och kvinnonamn det 

vanliga mönstret (Brylla 2007:191). 

      Begreppen maskulinitet/femininitet eller manligt/kvinnligt är i denna uppsats menade att 

tolkas som traditionella historiska definitioner, med kulturellt bestämda egenskaper. Könen 

skiljs åt och förs till olika sfärer. Denna princip har sina rötter i den aristoteliska dikotomiska 

uppdelningen, en uppdelning som bland andra Yvonne Hirdman tagit upp i sin klassiska 

uppsats ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning” (1997, först 

tryckt 1988). Där återfinns också hypotesen om de två principer som genussystemet vilar på; 

dikotomin och hierarkin. Dikotomin innebär att könen hålls isär och hierarkin medför att det 

som anses manligt värderas högre. (Hirdman 1997:404). Till den maskulina sidan av det 

dikotoma systemet hör delar som aggressiv, ambitiös, analytisk, bestämd, atletisk, 

tävlingsinriktad, dominant, kraftfull, oberoende, individualistisk, har självförtroende, 

självförsörjande och stark, och på den feminina sidan finner vi egenskaper som tillgiven, 

gladlynt, barnslig, medlidsam, mottaglig för smicker, öm, godtrogen, lojal, känslig, blyg, med 

mild röst, deltagande, mjuk, förstående, varm och foglig. (Moi 1997:137). Samma system 

tycks enligt Eva Brylla gälla för personnamn: ”Det synes vara ett universellt drag hos 

personnamnen att kvinnonamn innehåller element med betydelser som ’vacker’, ’behaglig’, 
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medan mansnamnen är bildade till ord med innebörden ’modig’, ’stark’ e.d.” (Brylla 

2001:25). Min hypotes är att samma mönster gäller vid namngivning av hundar, men 

uppsatsens utrymme och material tillåter inte en mer ingående undersökning av just det. Det 

som däremot kan åskådliggöras är vilken typ av namn som dominerar hos respektive kön. I 

diskussionen av uppsatsens resultat hoppas jag kunna koppla dem till denna teoretiska ram, 

för att kunna förklara skillnader i namnförrådet mellan tikar och hanhundar.  

 
 

3 Material och metod 
 

3.1  Material 
 

Materialet för uppsatsen är det namnregister som finns hos försäkringsbolaget Agria, där alla 

hundar som är försäkrade i bolaget finns listade med det namn de har givits av sin ägare. Det 

motsvarar det officiella ägarnamnet i figur 1 (kapitel 2.1.3). Registernamn finns av 

sekretesskäl inte tillgängliga, men det spelar inte så stor roll eftersom det är namnens sociala 

funktion i familjen som är av störst intresse för uppsatsen. Registernamnet och speciellt 

kennelnamnet kan mer ses som en varubeteckning4. Individualnamnen är det som beskriver 

själva hunden, och som därför är intressanta att göra en socioonomastiskt influerad studie av.   

     Den korpus Agria besitter är inte tillgänglig i sin helhet, men finns i bearbetad form  på 

företagets hemsida. Där är det möjligt att få fram listor på upp till hundra namn i 

frekvensordning, sorterat på ras eller bokstav. Mer populärt uttryckt rör det sig om topplistor. 

Inga siffror presenteras av affärsmässiga skäl, men jag har av Agria fått tillgång till ett 

material som visar de olika namnens frekvens i hela försäkringspopulationen, med absoluta tal 

sorterat på kön. Detta får inte presenteras offentligt, men ger stöd för uppsatsens material 

eftersom jag kunnat sortera bort raser som troligen representerats av ett fåtal individer, vilket 

man kan se på att namnen har få belägg i hela registerpopulationen. Jag har genom dessa listor 

också kunnat avgöra namnens könsbundenhet. När det gäller Agria som källa så visar en 

tidigare undersökning att de hundar som finns registrerade där kan sägas utgöra ett snitt för 

landets population (Egenvall 1999). Man får förmoda att detta gäller även hundarnas namn, 

                                                 
4
 Jämför med tidigare anförda tes av Dobnig-Jülch: ”Überhaupt hat der Name in Züchttierkreisen fast 

Warennamencharakter[...](v.a. aus der Hundezucht)” (Dobnig-Jülch 1996:1588). Det vill säga, namn på 

avelsdjur och då framförallt hundar har en varumärkesliknande karaktär enligt Dobnig-Jülch. Detta gäller tyska 

förhållanden, men samma mönster torde återfinnas även här eftersom stambokförda avels- och tävlingsdjur 

bör fungera namnmässigt internationellt. 
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och att de resultat denna undersökning ger i förlängningen alltså är generaliserbara för den 

svenska hundpopulationen i stort.  

          Jag har valt att undersöka nio olika raser med de femtio vanligaste namnen per ras som 

material. 5 De nio raserna är sorterade i tre olika grupper beroende på hundtyp, och där har jag 

utgått från den funktionsindelning av hundar som Elina Anttila gör, nämligen 

sällskapshundar, brukshundar och jakthundar (Anttila 1994:129). Via statistik från Svenska 

Kennelklubben (SKK) har tre av de vanligaste och mest specifika raserna för varje grupp valts 

ut. I tabell 1 åskådliggörs vilka raser som valts och hur de delats in.  

 
Sällskapshund  Brukshund  Jakthund 

Papillon Golden retriever Drever 
Dvärgpudel Labrador retriever Jämthund 
Cocker spaniel Schäfer Gråhund  

(norsk älghund, grå) 
Tabell 1. Undersökta raser per typ 

 

Det bör här påpekas att gränsdragningen mellan grupperna på inget sätt är absolut, raserna har 

i de flesta fall flera funktioner. Även om golden retriever är en av de absolut vanligaste 

brukshundarna finns det också rena sällskapshundar och individer som används till jakt, men 

den distinktionen går inte att utläsa av materialet. Golden retriever och labrador retriever 

betecknas som brukshundar eftersom de är vanliga inom detta område. Schäfer likaså, en stor 

andel av de individerna används som skydd och vakt. Nästan alla individer inom raserna 

drever och gråhund används vid jakt. (Hedhammar m.fl. 2007)  

     En annan aspekt som styrt min indelning är rasens funktion historiskt och geografiskt. Så 

återfinns till exempel cocker spaniel under kategorin sällskapshundar, trots att den från början 

är en fågelhund, kategoriseras så av Internationella hundorganisationen (FCI) 6 och används 

till det i vissa områden. Men inte i någon större utsträckning i Sverige idag, och det har fått 

fälla avgörandet. För att göra undersökningen hanterbar måste en indelning göras, och den har 

gjorts som i de ovan refererade exemplen.  

     Varje ras representeras av femtio namn, och varje grupp följaktligen av 150 namn. Det 

sammanlagda antalet undersökta namn är 450. I detta skede görs ingen skillnad mellan tikar 

och hanhundar. Stavningsvariationer av samma namn (Kasper/Casper) sorteras av Agria som 

                                                 
5
 Senaste sökningen för att säkerställa listorna utfördes 5.12.2007. 

6
 Internationella hundorganisationen FCI har en rasgruppsindelning av hundar, som även används av Svenska 

Kennelklubben (SKK). Den är säkert utmärkt i utställningssammanhang, men inte applicerbar på mitt material 

eftersom den inte alls tar hänsyn till hundrasernas olika funktion i samhället idag, utan mer ser till deras 

ursprungliga inriktning vilken inte alls behöver stämma med den samtida verkligheten. Få svenska individer av 

rasen cocker spaniel används vid fågeljakt idag.  
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flera namn, och har för enkelhetens skull fått göra det även här. I vissa fall förekommer 

samma namn i flera eller samtliga av grupperna, och har i sådana fall räknats som flera namn. 

Detta för att kunna ge en rättvis bild av rasen och gruppen. Det är som sagt inte det specifika 

namnet utan det generella mönstret som är uppsatsens uppgift att kartlägga.  

     Därför har jag också valt att redovisa resultaten i sifferform eftersom det då blir mer 

överskådligt och lätt att se tendenser. Antalen är omräknade till procent eftersom det ger en 

bättre bild av delens roll i helheten.  

 

3.2  Metod 
 
Efter insamlingen av namn har en lexikal klassifikation vidtagit och namnen har sorterats in i 

ett kategorischema. Det går inte att bortse från att kategorisering som metod per se innebär ett 

visst mått av subjektivitet. Min förhoppning är att mina val ändå skall vara genomskinliga, 

konsekventa  och i möjligaste mån korrekta, och då har såväl referenslitteraturen som andra 

personers åsikter varit till stor hjälp. Den litteratur som använts som hjälp i kategoriseringen 

är tidigare anförda verk av Nordlander, Tiberg, Karlsson, Virén och Palmborg samt Roland 

Otterbjörks Svenska förnamn. Kortfattat namnlexikon från 1979 och SCBs namnstatistik. Hur 

namnen kategoriserats finns bifogat uppsatsen som bilaga. 

     Den inledande kategoriseringen av namnen har gjorts efter ett mönster med tre grupper av 

namn: 

 

• Personnamn 
• Hundnamn 
• Övrigt  

 

 Initialt hade undersökningen, inspirerad av tidigare forskning, fler kategorier att sortera 

namnen under.  Men eftersom beläggen för andra typer än personnamn och hundnamn blev 

väldigt få för varje kategori valde jag att sortera dem gemensamt under Övrigt.  

     I kategorin Personnamn återfinns namn som aktivt används som svenska personnamn idag, 

både grundformer som Alma och Linus och smekformer som Nisse och Fia.  Kriterierna för 

att ett namn skall hamna under kategorin Hundnamn är att det skall vara tidigare belagt som 

hundnamn. Antingen i någon av de historiska studier jag anfört tidigare i kapitel 2.1.2, som 

Donna, Rex,  eller så etablerat att det kan anses som allmänt känt, som Pricken. Här hamnar 

också de namn som en gång betecknat en fiktiv hund men som nu blivit så vanliga att det 
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knappast längre rör sig om uppkallelse efter just den förebilden. Exempel på detta är Snobben 

och Ludde. I den minsta gruppen, Övrigt, finns namn som kan klassas som uppkallelse efter 

kända personer och djur (fiktiva och verkliga) som Simba, Elvis, Zorro och varumärkesnamn 

som Pepsi. Här hittar vi även namn baserade på adjektiv som Lucky, verb som Tassa (vilket 

också kan vara appellativet tass+a (feminint a-suffix)), samt appellativ. I flera fall återfinns 

namnet inom flera olika onomastikon, och jag har då försökt att föra det till den kategori där 

det är mest frekvent. Så har exempelvis Dolly kategoriserats som hundnamn, trots att det även 

är en antroponym. Anledningen till detta är namnets ställning i dagens samhälle, det är helt 

enkelt inte särskilt vanligt som svenskt förnamn. Som hundnamn däremot finns det historiskt 

belagt (Palmborg 1964:136). Även Freja finns belagt som ett tidigt hundnamn, men är idag 

vanligt som namn på flickor födda främst under 1990- samt 2000-talet. Det har därför 

kategoriserats som personnamn. I vissa fall är indelningen svår att göra, och namnen har då 

fått föras till kategorin övriga namn. Ett sådant exempel är Nova, som fram till de senaste åren 

uteslutande varit ett djurnamn men idag tycks ha inlemmats i antroponomastikonet.7 Ett annat 

exempel är Elvis som är ett personnamn men inte främst brukat som sådant i svenskt 

namnskick.  

     Genom att foga in namnlistorna för olika hundraser i ett kategorischema får man möjlighet 

att se hur namngivningen skiljer sig åt beroende på hundens ras och kön eftersom jag 

könsmärkt namnen som tik, hane eller neutralt. För att ett namn skall klassas som neutralt 

krävs att det har minst fem belägg av registrerade individer av varje kön i Agrias databas.  

Om vissa namntyper har stor spridning i vissa raser eller hos något kön och så vidare kommer 

förhoppningsvis att åskådliggöras på så vis. Då materialet så strukturerats i kategorier och 

klassificerats mer formellt sammanfattas resultaten.  

     Efter denna uppsatsens största del kommer ett avslutande diskussionskapitel. Fokus fästs 

där först vid ett särskilt drag som visat sig vanligt bland hundnamnen i allmänhet och inlånen 

från personnamnen i synnerhet. Det rör sig om -y/-i/-ie-suffix, och förekomsten av detta bland 

personnamnen i de olika grupperna refereras och diskuteras. Detta övergår sedan i en 

jämförande analys där resultaten sätts i relation till genusteoretiska modeller och jämförs med 

tidigare studier. 

 

 

                                                 
7
 Enligt SCB fick färre än tio flickor namnet Nova år 1999, medan antalet år 2006 var uppe i 362 (SCB 2007). 
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4 Resultat 
 
 
Jag kommer här att redovisa de resultat jag fått fram i min undersökning och kategorisering av 

hundnamn. Eftersom denna del av studien varit främst kvantitativ är det till stor del ett 

statistikbaserat kapitel. Vad resultaten säger oss och hur de svarar på mina inledande 

frågeställningar diskuteras i kapitel fem. Utfallet av undersökningen presenteras först 

översiktligt för hela materialet, sedan gruppvis. Slutligen sammanfattas resultaten.  

 

4.1  Kategorisering av det totala namnmaterialet 
 
Tabell 2 visar hur hela det undersökta namnbeståndet fördelar sig procentuellt per 

namnkategori och hur stor andel av namnen som är förbehållna tikar, hanar eller används för 

hundar av båda könen. 

 
Totalt 

Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 36  % 18  % 4  % 58  % 
Hundnamn 10  % 15 % 2  % 27  % 
Övrigt 2  % 10  % 3  % 15  % 
Total 48  % 43  % 9  % 100  % 

Tabell 2. Hela namnmaterialet: Fördelning av namn per kategori och kön. 
 
 
Om man ser till totalsiffrorna per namnkategori står det klart att personnamn är den största 

gruppen (58 %), medan övrigt är minst (15 %). Fördelningen mellan kategorierna är ganska 

jämn bland hanhundsnamnen och de neutrala namnen, medan tiknamnen domineras av 

personnamn. Frågan är hur förhållandena skiljer sig mellan de olika grupperna? 

 

4.2 Grupp 1, Sällskapshundar 
 
Sällskapshundar är den av grupperna i uppsatsen som  innefattar de individer som rent socialt 

är mest humaniserade. Det märks också på namnskicket, här är den antropomorfa 

namngivningen hög.  I tabell 3 ser vi siffror på hur namnfördelningen ser ut:  
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Sällskapshundar 
Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 38  % 25  % 7  % 70  % 
Hundnamn 9  % 7  % 2  % 18  % 
Övrigt 0  % 8  % 4  % 12  % 
Total 47  % 40  % 13  % 100  % 

Tabell 3. Sällskapshundar: Fördelning av namn per kategori och kön. 
 
 

Hos gruppen sällskapshundar är andelen personnamn hela 70 %. Det är en sak som skiljer 

gruppen från undersökningens genomsnitt. En med detta sammanhängande diskrepans är den 

låga andelen hundnamn. Hos sällskapshundarna tycks även hanhundar få personnamn i hög 

utsträckning. I denna grupp finns inga belägg för namn som används om enbart tikar och som 

hämtats från något annat område än personnamn eller hundnamn. Detta är också den grupp 

som har den högsta frekvensen av könsneutrala namn. 

 

4.2.1 Papillon 
 
Papillon 

Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 34  % 18  % 8  % 60  % 
Hundnamn 8  %  6  % 4  % 18  % 
Övrigt 0  % 14  % 8  % 22  % 
Total 42  % 38  % 20  % 100  % 

Tabell 4. Papillon: Fördelning av namn per kategori och kön. 
 
 
Papillon är en ras som ligger nära genomsnittet i de flesta avseenden. Namnbeståndet 

kännetecknas dock av en ovanligt stor andel neutrala namn. Det rör sig om namnen Pricken, 

Chicko, Kim, Charlie, Nelly, Bonnie, Gizmo, Lucky, Pepsi och Simba, som samtliga har fler 

än fem belägg hos vardera könet i det bakgrundsmaterial jag har från Agria. Namnen återfinns 

också hos andra av de undersökta raserna, men inte i något fall lika många.  

 

4.2.2 Dvärgpudel 
 

Dvärgpudel 
Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 32  % 28  % 8  % 68  % 
Hundnamn 10  %  8  % 2  % 20  % 
Övrigt 0  %  8  % 4  % 12  % 
Total 42  % 44  % 14  % 100  % 

Tabell 5. Dvärgpudel: Fördelning av namn per kategori och kön. 
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Bland dvärgpudlarna (tabell 5) finner vi en högre andel personnamn än det totala genomsnittet 

vad gäller hanhundarnas namn. Skillnaderna mellan de könsspecifika namnen är här mindre 

än generellt sett, och de neutrala namnen är något fler. I gruppen sällskapshundar är detta den 

ras som uppvisar minst särdrag.    

 

4.2.3 Cocker spaniel 
 

Cocker spaniel 
Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 46  % 30  % 6  % 82  % 
Hundnamn 8  % 8  % 0  % 16  % 
Övrigt 0  % 2  % 0   % 2  % 
Total 56  % 38 % 6  % 100 % 

Tabell 6. Cocker spaniel: Fördelning av namn per kategori och kön. 
 

Cocker spaniel är den ras som har den absolut högsta andelen personnamn i det undersökta 

materialet. Beståndet kännetecknas också, till skillnad från de andra raserna i gruppen, av få 

neutrala namn. Andelen tiknamn är något högre än hos de andra raserna, vilket kan vara en 

delförklaring till den höga andelen personnamn. En annan förklaring kan vara att cocker 

spaniel är en lite större sällskapshund än dvärgpudel eller papillon. Detta ger den en position 

närmare människan, den är inte lika lätt att avfärda som ett smådjur, och kan därför inta en 

position mycket nära sin ägare.  

     Gruppen sällskapshundar präglas alltså av en stor utbredning av personnamn, och 

förhållandevis små skillnader mellan hur de könsspecifika namnen fördelar sig mellan 

kategorierna.  

 

4.3 Grupp 2, Brukshundar 
 
Brukshundarna som grupp ligger någonstans mitt emellan sällskapshundarna och 

jakthundarna. De kan sägas vara kombinerat nytta och nöje, ofta både sällskap och 

användning. Speciellt gäller det golden retriever och labrador, karaktären hos rasen schäfer är 

mindre den av en sällskapshund. Detta märks också på namnbeståndet, som i stort ser likadant 

ut som genomsnittet för hela mitt material.  
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Brukshundar 
Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 39  % 19  % 6  % 64  % 
Hundnamn 7  % 12  % 1  % 20  % 
Övrigt 3  % 10  % 3  % 16  % 
Total 49  % 41  % 10  % 100  % 

Tabell 7. Brukshundar: Fördelning av namn per kategori och kön. 
 
 
Som synes i tabell 7 är avvikelserna från tabell 2 relativt små. Raserna skiljer sig dock något 

sinsemellan, namnbeståndet hos schäfrar ligger nära jakthundarna, medan golden retriever 

och labrador retriever har stora överensstämmelser med sällskapshundarna.   

 

4.3.1 Golden retriever 
 
Golden retriever 

Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 44  % 24  % 8  % 76  % 
Hundnamn 8  % 8  % 0  % 16  % 
Övrigt 0  % 6  % 2  % 8  % 
Total 52  % 38  % 10  % 100  % 

Tabell 8. Golden retriever: Fördelning av namn per kategori och kön. 
 

Golden retriever har faktiskt den näst högsta andelen personnamn, 76 %,  av alla raser.  

Labrador retriever kommer strax efter på 74 %.  Jag kommenterar dessa båda raser 

gemensamt eftersom utfallet för dem stämmer väl överens, vilket man ser om man jämför 

tabell 8 och tabell 9.  De är också väldigt lika som raser sett, och skulle närmast kunna 

kategoriseras som stora sällskapshundar med flera användningsområden. Andelen hundnamn 

är drygt 10 % lägre än för genomsnittet, och namnen som faller under kategorin övrigt är även 

den mindre.    

 

4.3.2 Labrador retriever 
 
Se avsnittet om golden retriever.  
 
Labrador retriever 

Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 42  % 28  % 4  % 74  % 
Hundnamn 2  % 12  % 0  % 14  % 
Övrigt 0  % 10  % 2  % 12  % 
Total 44  % 50  % 6  % 100  % 

Tabell 9. Labrador retriever: Fördelning av namn per kategori och kön. 
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4.3.3 Schäfer 
 
Den tredje och sista rasen inom gruppen brukshundar skiljer sig som nämnts markant från de 

andra. I tabell 10 kan man se att fördelningen mellan de tre namnkategorierna är mer jämn än 

hos någon av de raser som tidigare tagits upp. Schäfrar ges i större utsträckning traditionella 

hundnamn som Bonzo, Rex, King, och också många namn som jag definierat som övriga som 

Hera, Atlas, Zorro. Många av namnen tycks ha en anknytning till styrka och mod. En annan 

parentetisk  notering som kan göras om schäfernamn är att de ofta inleds med eller innehåller 

bokstaven Z.(Zeb, Zack, Zita, Zorro Zeke o.s.v.) Detta mönster går inte att finna hos någon 

annan av de undersökta raserna. Ett förslag till tolkning av detta är att z i någon mån 

signalerar tuffhet. Tuffhet är något som är kännetecknande för just schäfrar, och ofta önskvärt 

i deras funktion som exempelvis vakthundar eller polishundar. 

 

Schäfer 
Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 30  % 6  % 6  % 42  % 
Hundnamn 12  % 16  % 2  % 30  % 
Övrigt 8  % 14  % 6  % 28  % 
Total 50  % 36  % 14  % 100  % 

Tabell 10. Schäfer: Fördelning av namn per kategori och kön. 
 
 
Andelen tikspecifika namn är något över medel hos schäfrarna, men utfallet har inte som hos 

cocker spaniel blivit att personnamnsfrekvensen skjutit i höjden. Hos schäfrarna hämtas även 

de tikspecifika namnen från andra områden än personnamn, ingen annan ras har lika många 

tikspecifika namn som sorterats under övrigt. Exempel på sådana är Inka och Hera. De 

hanhundsspecifika namnen är i liten utsträckning antroponymer, majoriteten är hundnamn 

eller hämtas från andra områden.  

     Om gruppen brukshundar kan sammanfattningsvis sägas att den uppvisar stora skillnader 

mellan raserna. Detta beror troligen på att det rör sig om olika typer av brukshundar, som 

används inom olika områden och som ägaren förhåller sig till på skilda sätt.  
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4.4  Grupp 3, Jakthundar 
 
Namnförrådet hos jakthundarna skiljer sig något från de tidigare underökta grupperna. De är 

de enda raserna i mitt material som bevarat gamla svenska hundnamn med ”klang av svenskt 

stål”, som Rapp, Ruff och Tuff. Antroponymisk namngivning är mindre frekvent, här har 

faktiskt hundnamn ett knappt övertag som största namnkategori. Detta tyder på att jakthundar 

i högre grad än andra grupper bevarat ett äldre namnskick, vilket kan bero på att vi länge 

hållit jakthundar på liknande vis som idag.  

     Könsmässigt är andelen neutrala namn mycket låg. Om man jämför med Nordlander  så 

redovisar han i många fall hanhunds- och tikspecifika varianter på samma namn, som 

Munter/Munta, Pigg/Pegga, Snabb/Snabba (Nordlander 1880 419f). I många av de fallen rör 

det sig troligen om moveringer, i vilken riktning kan vi låta vara osagt. Men samma namn 

tycks onekligen ha anpassats efter hundens kön, man har kanske valt ett namn och sedan lagt 

till lämpligt suffix. Det är möjligt att detta system i så fall levt kvar i jakthundsonomastikonet 

och att det är anledningen tillatt även de namn som inte är antroponymer här är tydligt 

könsuppdelade.  

     Hos de tikspecifika namnen dominerar här som hos övriga grupper personnamnen, men 

hos hanhundar är hundnamn det absolut vanligaste. Fördelningen av namnen ser ut som tabell 

11 visar: 

 
Jakthundar 

Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 31  % 11  % 0  % 42  % 
Hundnamn 15  % 26  % 2  % 43  % 
Övrigt 3  % 10  % 2  % 15  % 
Total 49  % 47  % 4  % 100  % 

Tabell 11. Jakthundar: Fördelning av namn per kategori och kön. 
 

 
Vad gäller de olika raserna inom kategorin jakthundar är situationen liknande den hos 

brukshundarna. Två av raserna, i detta fall gråhund och jämthund, är väldigt lika 

funktionsmässigt och utseendemässigt. De är båda jaktspetsar som ofta används vid älgjakt 

(Nationalencyklopedien). Det är de av raserna i materialet som kan antas ha minst 

sällskapshundskaraktär. Drevern däremot är mindre och mer sällskapshundslik. Den är en 

drivande ras som används vid jakt på exempelvis rådjur, hare och räv 

(Nationalencyklopedien). Liksom i fallet med brukshundarna diskuteras de snarlika raserna 

här gemensamt. 
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4.4.1 Jämthund 

 
Jämthund 

Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 28  % 4  % 0  % 32  % 
Hundnamn 18  % 30  % 0  % 48  % 
Övrigt 4  % 14  % 2  % 20  % 
Total 50  % 48  % 2  % 100  % 

Tabell 12. Jämthund: Fördelning av namn per kategori och kön. 
 
Jämthundarna och gråhundarna har de lägsta andelarna personnamn av raserna i mitt material, 

endast 32 % respektive 34 %. Av dessa är hos jämthund bara 4 % hanhundsspecifika, och i de 

fallen rör det sig nästan uteslutande om enstaviga namn som Max, Roy och Jack. Lejonparten 

är namn som finns tidigt belagda som just hundnamn (Tiberg 1972:76, Palmborg 

1964:136;139), vilket ger stöd för tesen att man bland jakthundsnamnen bevarat ett äldre 

namnskick.  

     Mycket få namn är könsneutrala, och skillnaden mellan tikspecifika och hanhundsspecifika 

namn är tydlig, allra mest hos jämthundarna. Tiknamnen domineras av personnamn, 

hanhundsnamnen av hundnamn. Skillnaden mellan könens namn är alltså stor. Den märks 

tydligast i tabell 12, jämthundsnamnen, men samma mönster kan även spåras i tabell 13 som 

visar fördelningen av gråhundsnamnen. 

     Som tidigare nämnts ser vi här de raser som man kan säga befinner sig längst från 

människan och det sociala familjesammanhanget. Jämthund och gråhund är ofta främst sin 

funktion, i andra hand familjemedlemmar. Tillspetsat kan man säga att det är hundar som har 

mer gemensamt med vargar än spädbarn, och namnges också så.  

 

4.4.2 Gråhund  
 
Se avsnittet om jämthund.  
 
Gråhund 

Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 24  % 10  % 0  % 34  % 
Hundnamn 18  % 28  % 2  % 48  % 
Övrigt 2  % 14  % 2  % 18  % 
Total 44  % 52  % 4  % 100  % 

Tabell  13. Gråhund: Fördelning av namn per kategori och kön. 
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4.4.3 Drever 
 
Hos rasen drever är andelen personnamn högre än hos de andra jakthundarna i 

undersökningen. Bland tiknamnen är andelen personnamn högre än snittet för de två andra 

grupperna, sällskapshundar och brukshundar. I stort sett stämmer namnbeståndet hos drevrar  

väl överens med det totala snittet i uppsatsens material, med undantag för en högre andel 

hundnamn vilket vägs upp av en lägre andel övriga namn.  

 
Drever 

Namnkategori Tik Hane Neutral Total 
Personnamn 42  % 18  % 0  % 60  % 
Hundnamn 10  % 20  % 4  % 34  % 
Övrigt 0  %  4 % 2  % 6  % 
Total 52  % 42  % 6  % 100  % 

Tabell 14. Drever: Fördelning av namn per kategori och kön. 
 
 

4.5  Resultatsammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den preliminära iakttagelsen att hundar ofta får 

personnamn stämmer. Det är utan tvekan den vanligaste formen av namngivning idag. 

Kategorierna ur vilka hundnamnen hämtas har visat sig vara färre än jag väntade mig. Det rör 

sig främst om personnamn och tidigare kända hundnamn. Delvis beror detta säkert på 

antroponymernas dominans, men också på att jag har undersökt generella drag och inte 

specifika individers namn. I en sådan undersökning blir variationen givetvis mycket större, 

och kategorierna följaktligen fler.  

     Namnförrådet skiljer sig inte markant mellan de olika raserna, många namn återkommer 

gång efter annan. Detta blir tydligt om man studerar de i bilagan bifogade namnlistorna. Men 

det finns också skillnader. Sällskapshundar får i högre grad personnamn än de andra 

grupperna. Namnskicket hos jakthundarna är det mest ”klassiska”, det vill säga det är hos dem 

vi finner flest traditionella hundnamn. 

     Vad gäller könsaspekten kan man konstatera att det bland de namn som ges till tikar finns 

en mycket stor dominans av personnamn. Detta skär över rasgränserna, vilket tyder på att en 

tik i första hand är en individ av ett visst kön, i andra hand en individ av en viss ras. 

Hanhundar får i högre grad hundnamn och namn från andra onomastikon. Könsneutrala namn 

är vanligast hos sällskapshundar och hos schäfrar. 



29 
 

5 Diskussion av resultat 
 
I detta kapitel diskuterar jag valda delar av undersökningens resultat, och försöker finna 

förklaringar till varför det ser ut som det gör. Skillnaderna mellan de olika raserna är lätta att 

utläsa av föregående kapitel, därför har jag valt att i detta kapitel gå in mer på skillnader i 

namnskick beroende på kön. Fokus läggs också vid ett särskilt fenomen som visat sig vanligt 

bland kynonymerna, nämligen ett -y/-i/-ie-suffix. 

 

5.2 -y/-i/-ie som kynonomastiskt suffix 
 

Ett drag som verkar vara mycket vanligt bland hundnamnen är att de har -y eller -i eller -ie 

som avslutande led. Det förekommer i 89 av de undersökta namnen, vilket är ganska precis en 

femtedel. En anledning till dessa namns popularitet kan vara en utbredd föreställning hos 

hundägare (och andra djurägare, jag har erfarenhet av samma diskussion kring namngivning 

av katter) om att vissa ljud är eftersträvansvärda eftersom de är lättare för hunden att lystra 

till. Exempel på sådana ljud är s och just i. Efter en hastig översikt av Elina Anttilas artikel 

(1994) kan konstateras att även hon i det refererade materialet har många namn med detta 

suffix.  

     I mitt material är dessa namn både könsspecifika och neutrala, och en stor andel av dem 

stammar förstås från anglosaxiska kortformer av personnamn. Av dessa är en del 

könsneutrala, och Eva Brylla (2007:193) kommenterar dem så här: ”de angloamerikanska 

könsneutrala förnamnen är resultatet av kort- eller smekformer som sammanfallit. Såtillvida 

kan dessa sägas vara neutrala.” Ett exempel på detta ur uppsatsens material är namnet Charlie 

som kan vara kortform för både Charles och Charlotta. Neutrala som hundnamn är även 

Bonnie, Nelly m.fl. Enbart maskulint är exempelvis Rocky, Eddie och feminina exempel finns 

det en uppsjö (Sally, Molly Fanny...). Antalet maskulina namn med detta suffix är 

förhållandevis få, de feminina dominerar men även de neutrala är talrika. Att det ser ut så 

skulle kunna bero på att maskulina namn är mindre gränsöverskridande än feminina namn. 

Detta i sin tur beror på feminina namns traditionellt (och i enlighet med genussystemet) lägre 

värde. Att det feminina tillskrivits ett lägre värde resulterar i en större mobilitet eftersom man 

inte har så mycket status att förlora, vilket det maskulina har. Det kan vara en förklaring till 

varför kvinnors namn förändras snabbare än mäns. Detta kan kopplas till Yvonne Hirdmans 

teori om de olika typer av drivkrafter och maktstrategier som genussystemet framtvingar för 

olika kön;  kvinnor/det feminina strävar efter symbios och män/det maskulina efter frihet. 
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(Hirdman 1997:410)  Eftersom det är det maskulina som är genussystemets primat finns där 

en strävan efter att upprätthålla dikotomin, och säkra hierarkin. Eller, som Hirdman själv 

uttrycker det: ”ju mindre/svagare isärhållandets praktiker fungerar, ju mer ifrågasätts den 

manliga normens primat” (Hirdman 1997:414). 

     Det manliga är högre värderat, och vill fortsätta vara det. Det feminina har istället som 

maktstrategi att efterlikna det maskulina, vilket leder till gränsöverskridanden. Därför är det 

betydligt vanligare att från början maskulina namn används om feminina individer, medan det 

motsatta sker endast i undantagsfall.  En annan tendens vid könsmässiga gränsöverskridanden 

är att den manliga normen förändras av kvinnliga gränsöverskridanden. När kvinnor kommer 

in på mäns områden försvinner män till andra platser, för att upprätthålla dikotomin. 

(Hirdman 1997:416). Inom namnområdet skulle detta kunna få konsekvensen att man när 

feminina individer börjar ges samma namn som maskulina individer minskar användandet av 

just de namnen för maskulina individer. Detta är något som vore intressant för en vidare 

studie.  

 

5.3 Hundnamn, kön och variation 
 

En stor skillnad mellan mitt material och studier av tidigare perioder är att den lexikala 

variationen minskat. Förut var det en större variation i fråga om de områden varifrån 

hundnamnen hämtades. Att resultatet av min undersökning blir sådant kan givetvis bero på de 

skilda typer av material som dissekerats. Men samtidigt har avstånden mellan människor 

krympt, vilket tenderar att utplåna större skillnader. Idag väljs hundnamn snarare än de 

skapas. 

     Tikar får personnamn i högre grad än hanhundar, något som stämmer väl överens med hur 

förhållandena var redan på Johan Nordlanders tid. Hos honom finns relativt få tiknamn 

upptecknade, och många av dem är personnamn ur mytologi eller verklighet. Att det ser ut så 

kan delvis ha sin grund att det traditionellt varit mer accepterat att nedvärdera kvinnors namn 

genom att ge dem till djur (Leibring 2001). Det kan också ha en grund i att en tik, oavsett ras, 

uppfattas som mer tam och mänsklig än en hanhund som istället ses som vildare och mer 

djurisk, allt i enlighet med genusmodellen. Våra inbyggda föreställningar om hur könet 

inverkar på en individs personlighet projiceras på så vis på hundarna, varför man väljer olika 

typer av namn åt sin hund beroende av dess kön. Att vi idag kan påvisa en ökning av namn 

med antroponymiskt ursprung bland hundnamnen och att andelen tiknamn ökat stort sedan 

Johan Nordlanders dagar kan ha ett samband.  Detta eftersom tiknamnen redan under 1800-
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talet ofta hämtades ur personnamnsförrådet. Det verkar inte som att tendensen att nybilda 

tiknamn från andra områden var lika stark. Det är troligt att den utvecklingen sedan fortsatte 

även till hanhundsnamnen, eftersom man via antroponymerna kan få färdiga, tydligt 

könsbestämda namn.8  

     Som beskrevs i uppsatsens forskningsöversikt vittnar Nils Tiberg (1972:71) om att man i 

Estlands svenskbygder runt det förra sekelskiftet inte gjorde åtkillnad mellan tikar och 

hanhundar i någon större utsträckning. Förhållandet idag är annorlunda, ofta bestäms hundens 

namn av dess kön. Namnförråden ser olika ut för tikar och hanhundar, och för tikar är det 

kvinnonamn som utgör främsta källan. Man kan tala om ett tikonomastikon repsektive ett 

hanhundsonomastikon. De neutrala namnen ingår i båda, och kan även fungera som en bro 

dem emellan eftersom namntyper via dem kan vandra mellan könen. Neutrala namn är 

förvisso vanligare bland kynonymerna än bland antroponymerna, men jag anser att man skulle 

kunna förvänta sig en högre andel androgyna namn. Det är trots allt djur det rör sig om, och vi 

borde inte vara lika beroende av våra sociala könsmönster när vi namnger dem. Djurnamnet är 

ju inte en del av individens identitet, det är inget den någonsin kommer att få problem av. 

Men variationen bland de vanligaste namnen är trots det liten. Hos sällskapshundarna samt  

hos golden retriever och labrador ser vi mest personnamn, prydligt könsbestämda. Det kan 

tyckas vara en paradox att sällskapshundar får flest personnamn. Den gruppen om någon 

borde ju vara extra viktig att särskilja från ägaren och den övriga familjen eftersom det är de 

hundar som står människan närmast och som tillskrivs flest humana drag i omtal och 

liknande. Förväxlingsrisken är alltså högre för sällskapshundar än andra typer. Men kanske 

just därför, på grund av att de lever nära människan, så får de flest personnamn. Detta 

eftersom de blir mest humaniserade och lika människor.  

      Hos jakthundarna är hundnamnen den största gruppen, lika tydligt och prydligt 

könsmarkerade som personnamnen. Ett brott mot detta mönster utgör schäfernamnen. Visst är 

andelen feminina personnamn störst även här, men fördelningen är jämnare och många av 

namnen har liknande karaktär oavsett kön. De är korta, fåstaviga, ofta med Z någonstans i 

namnet. Här finner vi också namn på tikar som anspelar på styrka och tuffhet, vilket motsäger 

genussystemet. Jag syftar på namn som Hera (hämndlysten gudinna i grekisk mytologi samt 

                                                 
8
 En intressant skillnad finns mellan mina resultat och Eva Villarsen Meldgaards studier av kattnamn. Hon 

menar att det hos danska katter är vanligare med mansnamn än kvinnonamn. Namnvalet motiveras då ofta av 

namngivaren med att det är riktiga kattnamn, sådana namn katter skall ha. (Meldgaard 1994:119).  Jag har inte 

utrymme att diskutera om denna skillnad ligger i språket, arten, eller någon annanstans, men vill ändå nämna 

det.   
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kvinnlig gladiator i tv-programmet Gladiatorerna) och Nikita (ursprungligen ett ryskt 

mansnamn, även namnet på en kvinnlig mördare i filmen med samma namn). 

     Avslutningsvis kan sägas att hunden har närmat sig människan, den har en annan position i 

våra liv idag än tidigare. Ofta är djuret mer en familjemedlem än en väktare. Hundarna har 

humaniserats jämfört med för hundra år sedan och tidigare, och i och med detta blir 

åtskiljandet mellan könen viktigare. Det dikotoma tankemönstret kring kön slår igenom. När 

det gäller namnförråden kan man se en tvåvägspåverkan. Att djurnamnsförrådet idag till stor 

del bygger på personnamn behöver knappast påpekas än en gång, men personnamnsförrådet 

fångar faktiskt också upp en del (främst flick-)namn från djurens värld.  

 

 

6 Sammanfattning med perspektiv 
 
I min undersökning har jag kartlagt, kategoriserat och jämfört samtida hundnamn. Det har 

också varit nödvändigt att genomföra en utredning av hundnamnsforskningens 

begreppsapparat. Utgångspunkten för själva analysen har varit tre olika rasgrupper; 

sällskapshundar, brukshundar och jakthundar och jag har undersökt tre raser inom varje 

grupp. Namngivningen skiljer sig åt inom och mellan grupperna, jakthundarna har bevarat ett 

äldre namnskick med många traditionella hundnamn medan sällskapshundarna i stor 

utsträckning får personnamn. Namnen har också sorterats efter vilket kön de ges till, och det 

är slående att tiknamnen i hög grad utgörs av personnamn.  I materialet har ett -y/-i/-ie 

identifierats som ett särskilt vanligt suffix.     

     Historiskt sett har den lexikala variationen minskat och den antroponymiska 

namngivningen av hundar har ökat. Vi verkar göra större åtskillnad mellan kön i hundnamn 

idag än under 1800-talet och tidigt 1900-tal. En förklaring till detta står att finna i en 

genusteoretisk förklaringsmodell. När hundarna humaniseras blir det viktigare att skilja dem 

åt könsmässigt, eftersom vi annars riskerar samma typer av gränsöverskridanden på mänsklig 

nivå. De gränsöverskridandena skulle i förlängningen kunna hota genussystemet i stort 

eftersom de upphäver dikotomin mellan könen.  

     Under arbetet med uppsatsen har jag kunnat konstatera att djurnamnsforskning är ett 

område som har stor potential att utvecklas. Detta är en undersökning där formatet bara tillåter 

ett skrapande på ytan. Mycket har fått väljas bort av utrymmesskäl och beroende på material. 

Jag tror att en studie som mer klart fokuserar på djurnamn och kön skulle kunna få intressanta 
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resultat, och det är något jag hoppas kunna fortsätta med eftersom jag nu fått tillgång till 

material som möjliggör den inriktningen.  

     De saker jag har tagit upp i uppsatsen har flera intressanta möjligheter till 

vidareutveckling. Man skulle exempelvis kunna göra en jämförelse med kattnamn, eftersom 

samma typ av material finns att tillgå. Det skulle också vara behövligt att göra en grundlig 

formmässig studie av våra hundnamn, där man kunde ta upp mer än det nämnda -y/-i/-ie-

suffixet, som exempelvis det äldre -o-suffixet (Fido, Karo, Bonzo).  En mer ingående studie 

av könsneutrala namn vore också givande att göra, där skulle kanske kunna åskådliggöras hur 

namnen rört sig mellan könen och ur vilka kategorier de hämtas. Även detta är något som jag 

hoppas kunna diskutera vidare i en framtida d-uppsats.  
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Bilaga 1. Kategoriserade namnlistor, de femtio vanligaste namnen per ras sorterade efter 
namnkategori och kön.  

1 Sällskapshundar 

1.1 Papillon 
Namn Namnkategori Kön Y/IE-suffix 

Bamse Hundnamn Hane  
Ludde Hundnamn Hane  
Snobben Hundnamn Hane  
Pricken Hundnamn Neutral  
Chicko Hundnamn Neutral  
Lady Hundnamn Tik x 
Smulan Hundnamn Tik  
Fiffi Hundnamn Tik x 
Daisy Hundnamn Tik x 
Linus Personnamn Hane  
Hampus Personnamn Hane  
Lukas Personnamn Hane  
Milton Personnamn Hane  
Oliver Personnamn Hane  
Nisse Personnamn Hane  
Totte Personnamn Hane  
Nicke Personnamn Hane  
Bobby Personnamn Hane x 
Kim Personnamn Neutral  
Charlie Personnamn Neutral x 
Nelly Personnamn Neutral x 
Bonnie Personnamn Neutral x 
Wilma Personnamn Tik  
Kajsa Personnamn Tik  
Tindra Personnamn Tik  
Lisa Personnamn Tik  
Ida Personnamn Tik  
Doris Personnamn Tik  
Maja Personnamn Tik  
Selma Personnamn Tik  
Filippa Personnamn Tik  
Lina Personnamn Tik  
Mimmi Personnamn Tik x 
Fia Personnamn Tik  
Bella Personnamn Tik  
Molly Personnamn Tik x 
Cindy Personnamn Tik x 
Fanny Personnamn Tik x 
Sally Personnamn Tik x 
Amigo Övrigt Hane  
Rambo Övrigt Hane  
Rocky Övrigt Hane x 
Tyson Övrigt Hane  
Zorro Övrigt Hane  
Baloo Övrigt Hane  
Elvis Övrigt Hane  
Gizmo Övrigt Neutral  
Lucky Övrigt Neutral x 
Pepsi Övrigt Neutral x 
Simba Övrigt Neutral  
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1.2 Dvärgpudel 
 
Namn Namnkategori Kön Y/IE-suffix 

Bamse Hundnamn Hane  
Nalle Hundnamn Hane  
Ludde Hundnamn Hane  
Snobben Hundnamn Hane  
Chicko Hundnamn Neutral  
Sessan Hundnamn Tik  
Smulan Hundnamn Tik  
Lady Hundnamn Tik x 
Mysan Hundnamn Tik  
Dolly Hundnamn Tik x 
Rasmus Personnamn Hane  
Hugo Personnamn Hane  
Lukas Personnamn Hane  
Linus Personnamn Hane  
Oliver Personnamn Hane  
Bruno Personnamn Hane  
Kasper Personnamn Hane  
Oskar Personnamn Hane  
Casper Personnamn Hane  
Emil Personnamn Hane  
Laban Personnamn Hane  
Pontus Personnamn Hane  
Sigge Personnamn Hane  
Leo Personnamn Hane  
Kim Personnamn Neutral  
Teddy Personnamn Neutral x 
Charlie Personnamn Neutral x 
Nelly Personnamn Neutral x 
Ronja Personnamn Tik  
Wilma Personnamn Tik  
Lisa Personnamn Tik  
Alice Personnamn Tik  
Pia Personnamn Tik  
Ebba Personnamn Tik  
Kajsa Personnamn Tik  
Lotta Personnamn Tik  
Stina Personnamn Tik  
Mimmi Personnamn Tik  
Bella Personnamn Tik  
Fia Personnamn Tik  
Molly Personnamn Tik x 
Fanny Personnamn Tik x 
Sally Personnamn Tik x 
Cindy Personnamn Tik x 
Elvis Övrigt Hane  
Rambo Övrigt Hane  
Rocky Övrigt Hane x 
Nemo Övrigt Hane  
Pepsi Övrigt Neutral x 
Tintin Övrigt Neutral  
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1.3 Cocker spaniel 
 
Namn  Namnkategori Kön Y/IE-suffix 

Molle Hundnamn Hane  
Bamse Hundnamn Hane  
Lufsen Hundnamn Hane  
Ludde Hundnamn Hane  
Lady Hundnamn Tik x 
Smulan Hundnamn Tik  
Donna Hundnamn Tik  
Daisy Hundnamn Tik x 
Rasmus Personnamn Hane  
Hugo Personnamn Hane  
Alfons Personnamn Hane  
Emil Personnamn Hane  
Lukas Personnamn Hane  
Oliver Personnamn Hane  
Albin Personnamn Hane  
Bruno Personnamn Hane  
Max Personnamn Hane  
Sixten Personnamn Hane  
Ville Personnamn Hane  
Leo Personnamn Hane  
Sigge Personnamn Hane  
Eddie Personnamn Hane x 
Linus Personnamn Hane  
Bonnie Personnamn Neutral x 
Nelly Personnamn Neutral x 
Charlie Personnamn Neutral x 
Ronja Personnamn Tik  
Ida Personnamn Tik  
Maja Personnamn Tik  
Selma Personnamn Tik  
Alice Personnamn Tik  
Emma Personnamn Tik  
Tilda Personnamn Tik  
Ebba Personnamn Tik  
Julia Personnamn Tik  
Lisa Personnamn Tik  
Saga Personnamn Tik  
Kajsa Personnamn Tik  
Klara Personnamn Tik  
Wilma Personnamn Tik  
Tindra Personnamn Tik  
Vera Personnamn Tik  
Amanda Personnamn Tik  
Bella Personnamn Tik  
Mimmi Personnamn Tik x 
Molly Personnamn Tik x 
Fanny Personnamn Tik x 
Sally Personnamn Tik x 
Annie Personnamn Tik x 
Zorro Övrigt Hane  
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2. Brukshundar 

2.1 Golden retriever 
 
Namn Namnkategori Kön Y/IE-suffix 
Bamse Hundnamn Hane  
Bonzo Hundnamn Hane  
Nalle Hundnamn Hane  
Ludde Hundnamn Hane  
Dixie Hundnamn Tik x 
Goldie Hundnamn Tik x 
Lady Hundnamn Tik x 
Daisy Hundnamn Tik x 
Casper Personnamn Hane  
Felix Personnamn Hane  
Hampus Personnamn Hane  
Laban Personnamn Hane  
Linus Personnamn Hane  
Lukas Personnamn Hane  
Malte Personnamn Hane  
Max Personnamn Hane  
Oliver Personnamn Hane  
Rasmus Personnamn Hane  
Leo Personnamn Hane  
Sigge Personnamn Hane  
Kim Personnamn Neutral  
Charlie Personnamn Neutral x 
Nelly Personnamn Neutral x 
Teddy Personnamn Neutral x 
Alice Personnamn Tik  
Ebba Personnamn Tik  
Emma Personnamn Tik  
Frida Personnamn Tik  
Ida Personnamn Tik  
Kajsa Personnamn Tik  
Lisa Personnamn Tik  
Maja Personnamn Tik  
Moa Personnamn Tik  
Ronja Personnamn Tik  
Saga Personnamn Tik  
Selma Personnamn Tik  
Smilla Personnamn Tik  
Tilda Personnamn Tik  
Wilma Personnamn Tik  
Bella Personnamn Tik  
Mimmi Personnamn Tik x 
Fanny Personnamn Tik x 
Molly Personnamn Tik x 
Nellie Personnamn Tik x 
Sally Personnamn Tik x 
Tessie Personnamn Tik x 
Atlas Övrigt Hane  
Elvis Övrigt Hane  
Rocky Övrigt Hane x 
Simba Övrigt Neutral  
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2.2 Labrador retriever 
 
Namn Namnkategori Kön Y/IE-suffix 
Bamse Hundnamn Hane  
Buster Hundnamn Hane  
Rex Hundnamn Hane  
Zack Hundnamn Hane  
Ludde Hundnamn Hane  
Molle Hundnamn Hane  
Lady Hundnamn Tik x 
Jack Personnamn Hane  
Laban Personnamn Hane  
Lukas Personnamn Hane  
Emil Personnamn Hane  
Hugo Personnamn Hane  
Max Personnamn Hane  
Rasmus Personnamn Hane  
Ceasar Personnamn Hane  
Malte Personnamn Hane  
Douglas Personnamn Hane  
Nisse Personnamn Hane  
Bruno Personnamn Hane  
Felix Personnamn Hane  
Sigge Personnamn Hane  
Charlie Personnamn Neutral x 
Nelly Personnamn Neutral x 
Wilma Personnamn Tik  
Ronja Personnamn Tik  
Ebba Personnamn Tik  
Lisa Personnamn Tik  
Elsa Personnamn Tik  
Maja Personnamn Tik  
Selma Personnamn Tik  
Emma Personnamn Tik  
Ida Personnamn Tik  
Kajsa Personnamn Tik  
Smilla Personnamn Tik  
Tilda Personnamn Tik  
Alice Personnamn Tik  
Frida Personnamn Tik  
Ella Personnamn Tik  
Saga Personnamn Tik  
Stina Personnamn Tik  
Bella Personnamn Tik  
Molly Personnamn Tik x 
Fanny Personnamn Tik x 
Sally Personnamn Tik x 
Zorro Övrigt Hane  
Baloo Övrigt Hane  
Rocky Övrigt Hane x 
Atlas Övrigt Hane  
Rambo Övrigt Hane  
Simba Övrigt Neutral  
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2.3 Schäfer 
 
Namn Namnkategori Kön Y/IE-suffix 
Rex Hundnamn Hane  
Bamse Hundnamn Hane  
King Hundnamn Hane  
Zack Hundnamn Hane  
Bonzo Hundnamn Hane  
Boss Hundnamn Hane  
Nalle Hundnamn Hane  
Zeb Hundnamn Hane  
Dixie Hundnamn Neutral x 
Zita Hundnamn Tik  
Lady Hundnamn Tik x 
Molly Hundnamn Tik x 
Donna Hundnamn Tik  
Daisy Hundnamn Tik x 
Diva Hundnamn Tik  
Max Personnamn Hane  
Roy Personnamn Hane x 
Jack Personnamn Hane  
Charlie Personnamn Neutral x 
Nelly Personnamn Neutral x 
Bonnie Personnamn Neutral x 
Freja Personnamn Tik  
Ronja Personnamn Tik  
Wilma Personnamn Tik  
Smilla Personnamn Tik  
Bianca Personnamn Tik  
Ida Personnamn Tik  
Isa Personnamn Tik  
Alice Personnamn Tik  
Kajsa Personnamn Tik  
Tindra Personnamn Tik  
Bella Personnamn Tik  
Cindy Personnamn Tik x 
Sally Personnamn Tik x 
Fanny Personnamn Tik x 
Tessie Personnamn Tik x 
Rocky Övrigt Hane x 
Zorro Övrigt Hane  
Atlas Övrigt Hane  
Rambo Övrigt Hane  
Tyson Övrigt Hane  
Zeke Övrigt Hane  
Elvis Övrigt Hane  
Ozzy Övrigt Neutral x 
Ajax Övrigt Neutral  
Simba Övrigt Neutral  
Axa Övrigt Tik  
Nikita Övrigt Tik  
Inka Övrigt Tik  
Hera Övrigt Tik  
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3 Jakthundar 

3.1 Jämthund 
 
Namn Namnkategori Kön Y/IE-suffix 
Bamse Hundnamn Hane  
Boss Hundnamn Hane  
King Hundnamn Hane  
Nalle Hundnamn Hane  
Rapp Hundnamn Hane  
Zeb Hundnamn Hane  
Barr Hundnamn Hane  
Zack Hundnamn Hane  
Arro Hundnamn Hane  
Ruff Hundnamn Hane  
Zacko Hundnamn Hane  
Bonzo Hundnamn Hane  
Acke Hundnamn Hane  
Buster Hundnamn Hane  
Ludde Hundnamn Hane  
Zita Hundnamn Tik  
Stella Hundnamn Tik  
Raja Hundnamn Tik  
Bira Hundnamn Tik  
Akita Hundnamn Tik  
Dolly Hundnamn Tik x 
Ajja Hundnamn Tik  
Cita Hundnamn Tik  
Donna Hundnamn Tik  
Roy Personnamn Hane  
Jack Personnamn Hane  
Freja Personnamn Tik  
Ronja Personnamn Tik  
Anja Personnamn Tik  
Alva Personnamn Tik  
Arja Personnamn Tik  
Wilma Personnamn Tik  
Kajsa Personnamn Tik  
Tanja Personnamn Tik  
Mira Personnamn Tik  
Saga Personnamn Tik  
Bella Personnamn Tik  
Isa Personnamn Tik  
Cilla Personnamn Tik  
Molly Personnamn Tik x 
Tassa Övrigt Tik  
Nova Övrigt Tik  
Dino Övrigt Hane  
Zorro Övrigt Hane  
Atlas Övrigt Hane  
Birk Övrigt Hane  
Rocky Övrigt Hane x 
Dacke Övrigt Hane  
Rambo Övrigt Hane  
Simba Övrigt Neutral  
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3.2 Gråhund 
 
Namn Namnkategori Kön Y/IE-suffix 
Bamse Hundnamn Hane  
Nalle Hundnamn Hane  
Acke Hundnamn Hane  
Buster Hundnamn Hane  
Bonzo Hundnamn Hane  
Ludde Hundnamn Hane  
Zeb Hundnamn Hane  
Arro Hundnamn Hane  
Boss Hundnamn Hane  
Zacko Hundnamn Hane  
Jacko Hundnamn Hane  
Rex Hundnamn Hane  
Rulle Hundnamn Hane  
Tuff Hundnamn Hane  
Sickan Hundnamn Neutral  
Akita Hundnamn Tik  
Cita Hundnamn Tik  
Donna Hundnamn Tik  
Tessy Hundnamn Tik x 
Bessy Hundnamn Tik x 
Stella Hundnamn Tik  
Billan Hundnamn Tik  
Cita Hundnamn Tik  
Diva Hundnamn Tik  
Tim Personnamn Hane  
Max Personnamn Hane  
Roy Personnamn Hane  
Amos Personnamn Hane  
Jack Personnamn Hane  
Ronja Personnamn Tik  
Anja Personnamn Tik  
Ida Personnamn Tik  
Tanja Personnamn Tik  
Tina Personnamn Tik  
Wilma Personnamn Tik  
Pia Personnamn Tik  
Bella Personnamn Tik  
Cilla Personnamn Tik  
Tessan Personnamn Tik  
Molly Personnamn Tik x 
Cindy Personnamn Tik x 
Tassa Övrigt Tik  
Dino Övrigt Hane  
Zorro Övrigt Hane  
Birk Övrigt Hane  
Rambo Övrigt Hane  
Rocky Övrigt Hane x 
Atlas Övrigt Hane  
Dacke Övrigt Hane  
Ajax Övrigt Neutral  
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3.3 Drever 
 
Namn Namnkategori Kön Y/IE-suffix 
Bamse Hundnamn Hane  
Ludde Hundnamn Hane  
Acke Hundnamn Hane  
Bonzo Hundnamn Hane  
Buster Hundnamn Hane  
Boss Hundnamn Hane  
King Hundnamn Hane  
Rex Hundnamn Hane  
Zacko Hundnamn Hane  
Molle Hundnamn Hane  
Pricken Hundnamn Neutral  
Sickan Hundnamn Neutral  
Ajja Hundnamn Tik  
Dolly Hundnamn Tik x 
Klinga Hundnamn Tik  
Zita Hundnamn Tik  
Bessy Hundnamn Tik x 
Laban Personnamn Hane  
Linus Personnamn Hane  
Amos Personnamn Hane  
Jack Personnamn Hane  
Abbe Personnamn Hane  
Nicke Personnamn Hane  
Sigge Personnamn Hane  
Frasse Personnamn Hane  
Alex Personnamn Hane  
Ronja Personnamn Tik  
Tina Personnamn Tik  
Wilma Personnamn Tik  
Kajsa Personnamn Tik  
Lina Personnamn Tik  
Pia Personnamn Tik  
Alva Personnamn Tik  
Lisa Personnamn Tik  
Alma Personnamn Tik  
Diana Personnamn Tik  
Bella Personnamn Tik  
Anja Personnamn Tik  
Fia Personnamn Tik  
Ina Personnamn Tik  
Mimmi Personnamn Tik x 
Cissi Personnamn Tik x 
Molly Personnamn Tik x 
Tessy Personnamn Tik x 
Sally Personnamn Tik x 
Fanny Personnamn Tik x 
Cindy Personnamn Tik x 
Dino Övrigt Hane  
Zorro Övrigt Hane  
Ajax Övrigt Neutral  
 


