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Sammandrag 
 

I den här studien har jag undersökt hur par gör sina efternamnsval vid äktenskap. De 

alternativ som finns är att antingen ta endera partens efternamn, att ta ett nytt efternamn 

(namn som tidigare funnits i släkten inkluderat) eller att behålla sina respektive ogiftnamn. 

Jag har även undersökt hur fördelningen ser ut mellan ovanstående alternativ. Studien 

består av två delundersökningar, en kvantitativ och en kvalitativ. Materialet till den 

kvantitativa undersökningen består av 80 bröllopsannonser i Upsala Nya Tidning och 

materialet till den kvalitativa undersökningen består av intervjuer med 14 personer. Jag har 

kommit fram till att familj, ursprung och identitet spelar en mycket stor roll vid 

efternamnsvalet. Studien har även visat att namnets originalitet väger in. Drygt två 

tredjedelar av de par som väljer att ta ett gemensamt efternamn väljer det ovanligaste 

namnet. En klar majoritet av alla par som gifter sig väljer att ta ett gemensamt efternamn, 

och en övervägande del av dessa väljer då mannens efternamn som det gemensamma, 

vilket tyder på att namntraditionen fortfarande är stark. Studien antyder dock att detta 

möjligen kan vara på väg att förändras. 
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1 Inledning 
 
 
Personnamn, både förnamn och efternamn, är något som många är mycket intresserade av. 

Ju mer jag arbetade med den här uppsatsen, desto mer upptäckte jag hur stort intresset för 

efternamn är. Många jag har talat med har haft mycket starka känslor för sitt eget 

efternamn medan andra har tyckt att det inte spelar så stor roll om man byter eller inte. En 

person som jag ringde för att be om en intervju avböjde på grund av att han tyckte att 

namnfrågan var alldeles för personlig. Många andra nämner att efternamnet, precis som 

förnamnet, är en del av det egna jaget, identiteten. Själv bytte jag efternamn för snart ett år 

sedan, inte på grund av giftermål utan för att jag ville ha min mammas ogiftnamn (som hon 

också bär). För mig handlade namnbytet om just identitet och bakgrund. Det var viktigt för 

mig att markera tillhörighet till de som står mig närmast och då spelade namnet en mycket 

stor roll. Jag är en Högberg, inte en Eriksson. Om jag i framtiden gifter mig skulle jag vilja 

att vi tar antingen mitt efternamn eller ett helt nytt namn. Det är viktigt för mig att familjen 

har samma namn, men jag skulle inte kunna tänka mig att ta min sambos efternamn 

eftersom det skulle kännas som att byta familj. 

 Mitt intresse för ämnet väcktes dels i samband med mitt eget namnbyte, men framförallt 

då jag läste en kurs i namnforskning höstterminen 2009. Då nämndes bl.a. Emilia Aldrins 

forskning (se t.ex. Aldrin 2008 och Aldrin 2010) som handlar om föräldrars namnval till 

sina barn, och tanken väcktes att det skulle vara intressant att göra en liknande 

undersökning av efternamn vid giftermål.  

 

 

 

1.1 Syfte 
 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur människor gör sitt val av efternamn vid 

äktenskap. Vilka kriterier spelar in då man väljer mannens eller kvinnans efternamn, 
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behåller varsitt efternamn eller tar ett helt nytt? Väljer man t.ex. mannens efternamn av 

traditionella skäl? Är det efternamn man väljer alltid det ovanligaste, eller skiljer det sig 

mellan de fall man väljer kvinnans respektive mannens efternamn? Och hur ser 

fördelningen ut? Hur många par väljer att ta mannens eller kvinnans efternamn, hur många 

tar ett nytt och hur många behåller varsitt? Det finns dessutom ytterligare ett alternativ och 

det är att ta makens/makans efternamn och göra om sitt eget till mellannamn, alternativt 

behålla sitt eget namn och ta makens/makans som mellannamn.  

Jag har tittat på både heterosexuella pars och så långt det är möjligt också samkönade 

pars val av efternamn. Eftersom äktenskapslagen blev könsneutral år 2009, vilket innebär 

att även samkönade par får ingå äktenskap istället för registrerat partnerskap, anser jag att 

det är viktigt att även de ingår i undersökningen och inte exkluderas på grund av sexuell 

läggning. 

 

 

 

1.2 Disposition 
 

 

I inledningsavsnittet redogör jag för varför jag vill skriva uppsatsen och vad syftet är med 

den. Därefter följer ett bakgrundsavsnitt, avsnitt 2, där jag presenterar de termer jag 

använder i uppsatsen. Det följs av en presentation av registrerat partnerskap och samkönat 

äktenskap. I avsnitt 2 hittar man även en kort historik över det svenska efternamnsskicket 

och en redogörelse för gällande namnlagar och regler. I avsnitt 3 tar jag upp tidigare 

forskning om efternamnsskick vid äktenskap. Jag nämner även ett annat aktuellt 

forskningsprojekt som rör efternamn och efternamnsbyten. I avsnitt 4 presenterar jag min 

metod, som både är kvantitativ och kvalitativ, och mitt material. Eftersom jag har gjort två 

olika undersökningar är avsnittet tvådelat, avsnitt 4.1 behandlar den kvantitativa delen, 

d.v.s. bröllopsannonser i UNT, och avsnitt 4.2 behandlar den kvalitativa delen, d.v.s. 

intervjuer. I avsnitt 5 presenteras mina resultat. Även detta avsnitt är tvådelat och uppdelat 

efter ovanstående princip. I avsnitt 6 tolkar och diskuterar jag mina resultat och gör 
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jämförelser med den tidigare forskning som nämns i avsnitt 3. Det sista avsnittet, avsnitt 7, 

sammanfattar avsnitt 1 till 6. 

 

 

 

2 Bakgrund 
 

 

Här nedan redogör jag för de termer jag använder i uppsatsen. Det finns även en kortare 

presentation av registrerat partnerskap och samkönade äktenskap och gällande lagar och 

regler för namn och namnbyte. 

 

 

 

2.1 Termer 
 

 

Jag använder mig av termen efternamn i den här uppsatsen, då det är denna term som valts 

i den senaste namnlagen från 1982 (SFS 1982:670). I den äldre lagen från 1963 

(SFS 1963:521) används termen släktnamn. Men då den nya lagen ger ”utvidgade 

möjligheter till förvärv utanför den krets som kan anses höra till en släkt” (Brylla 2009:59) 

lämpar sig termen efternamn bättre.  

Då jag talar om homosexuella och äktenskap använder jag termen samkönade 

äktenskap, vilket är den term som Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (i 

fortsättningen RFSL) använder sig av.  

Ogiftnamn syftar på det efternamn man bar innan äktenskap. Vanligare är termen 

flicknamn, men då jag talar om både mäns och kvinnors tidigare efternamn lämpar sig den 

könsneutrala termen ogiftnamn bättre. Ogiftnamn är den term som även exempelvis Sonja 

Entzenberg brukar i sin forskning, se Entzenberg 2006. 
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2.2 Registrerat partnerskap och samkönat äktenskap 
 

 

I Sverige infördes registrerat partnerskap år 1995. Det innebar att två personer av samma 

kön kunde ingå partnerskap och få i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som ett 

heterosexuellt, gift par. Den 1 maj 2009 blev dock Sveriges äktenskapslag könsneutral och 

därmed avskaffades registrerade partnerskap. För homosexuella innebär detta att de istället 

har rätt att ingå äktenskap. Par som tidigare har ingått partnerskap kan nu omvandla dessa 

till äktenskap. Från den 1 november 2009 har samkönade par rätt att få vigseln förrättad 

inom Svenska kyrkan.1  

Samma år som äktenskapslagen blev könsneutral, d.v.s. år 2009, gifte sig 774 

samkönade par. Dessa siffror inkluderar även omvandlingar från partnerskap till äktenskap. 

Av de 774 paren var 445 par kvinnliga och 329 par manliga.2 Den 1 juli 2009 levde 5491 

människor i antingen registrerat partnerskap eller samkönat äktenskap. Av dessa var 2766 

kvinnor och 2725 män. Det udda antalet män beror på att statistiken omfattar personer som 

är folkbokförda i Sverige, och det finns människor som är gifta med någon som inte är 

folkbokförd här.3 

  

 

 

2.3 Historik över efternamn vid äktenskap 
 

 

Att kvinnan tar mannens efternamn vid äktenskap, och att familjen därmed bär ett och 

samma namn, är en relativt sen företeelse i Sverige. Det är inte förrän i slutet på 1800-talet 

som det börjar bli vanligt (Modéer 1989:132). Under medeltiden var det vanligare med s.k. 

hustrunamn, d.v.s. att hustrun omtalades med mannens förnamn eller efternamn i genitiv, 

                                                            
1 http://www.rfsl.se/?p=420 
2 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____290347.aspx 
3 http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0001/2009K03/LE0001_2009K03_TI_10_A05TI0903.pdf 
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exempelvis Sara Martins, fru till Martin Karlsson. Att patronymikon behölls var också 

vanligt. Patronymikon är ett efternamn uppbyggt av faderns förnamn med tillägg av -son 

eller -dotter, exempelvis Maria Martinsdotter och Johan Martinsson, dotter och son till 

Martin Karlsson. Bruket av fasta familjenamn var vid den här tiden obefintligt (Modéer 

1989:52). Det var även vanligt att kvinnan behöll sitt ogiftnamn (Modéer 1989:132). 

Entzenberg (2006:47) konstaterar att kvinnorna ständigt har knutits till män i det svenska 

efternamnsskicket genom att faderns, morfaderns eller makens namn på ett eller annat sätt 

har lagts till kvinnans namn, exempelvis genom patronymikon eller en genitivkonstruktion. 

Det har medfört att normen blivit att man tar mannens efternamn som det gemensamma vid 

giftermål.   

 

2.4 Namnlagar och regler 
 

 

Samtliga personnamn, d.v.s. förnamn, mellannamn och efternamn, regleras av namnlagen 

som utfärdades den 24 juni 1982 (SFS 1982:670). Den tidigare namnlagen, från 1963 (SFS 

1963:521), handlade om namnstabilitet. Dagens namnlag domineras mer av individualitet 

och frihet och har även kallats för jämställdhetslagen, ”eftersom den velat ge uttryck för 

principen om jämställdhet mellan å ena sidan kvinna och man och å andra sidan barn födda 

inom och utom äktenskapet” (Brylla 2009:59). 

 

 

 

2.4.1 Efternamn 
 

 

Skatteverkets regler för de som gifter sig är baserade på namnlagen (1982:670). Valen man 

har är att antingen ta en av parternas efternamn som gemensamt efternamn eller behålla 

tidigare namn. Som gemensamt namn får man inte ta ett namn som någon har fått genom 

tidigare äktenskap eller registrerat partnerskap. Däremot får man behålla efternamnet även 
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om det är från ett tidigare äktenskap. Har man valt den enes namn som gemensamt 

efternamn är det sedan inte möjligt att ändra till den andres namn. Men om man har 

behållit sitt efternamn vid vigseln finns det möjlighet att byta till makens/makans 

efternamn senare om man då har makens/makans samtycke. Den som byter namn vid 

vigseln får återta sitt ogiftnamn, men därefter finns ingen möjlighet att återigen få 

gemensamt efternamn.4  

Man kan även välja att ta ett nytt gemensamt efternamn. Då måste anmälan ske till 

Patent- och registreringsverket. Det gäller inte bara helt nyskapade namn, utan även namn 

som sedan tidigare har funnits i makens/makans släkt. För att byta till ett efternamn som 

tidigare funnits inom släkten måste namnet ha burits i rakt nedstigande led under minst två 

generationer och senast inom fyra generationer från föräldrarna räknat.5 

 

 

 

2.4.2 Mellannamn och dubbelnamn 
 

 

Mellannamn är ett valfritt tillägg. Man kan välja mellan att antingen ta sitt ogiftnamn som 

mellannamn (om man har tagit den andres namn som gemensamt) eller sin partners namn 

som mellannamn om man har valt att ha olika efternamn. Det är dock bara en av parterna 

som kan ta den andres namn som mellannamn. Mellannamnet bärs alltid närmast 

förnamnet och bindestreck får ej förekomma mellan mellannamn och efternamn.6  

Trots detta ser man ofta bindestreck mellan mellannamn och efternamn. I 1901 års 

släktnamnsförordning finns inga särskilda bestämmelser om dubbelnamn, d.v.s. två 

efternamn med bindestreck mellan, som t.ex. Eriksson-Högberg. Denna namntyp kunde 

alltså godkännas, men myndigheterna var avvisande till detta bruk. Rätten att ta 

                                                            
4 http://www.skatteverket.se/download/18.6efe6285127ab4f1d25800028268/783103%2B783303.pdf  
5 http://www.prv.se/Personnamn/Byta‐namn‐hos‐PRV/gamla‐slaktnamn/ 
 
6 http://www.skatteverket.se/download/18.6efe6285127ab4f1d25800028268/783103%2B783303.pdf  
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dubbelnamn upphörde i och med 1963 års namnlag och i 1982 års namnlag infördes ett 

direkt förbud mot dessa namn (Brylla 2010:17). Dubbelnamn är alltså inte tillåtna idag. De 

dubbelnamn man ändå kan se är ett eget initiativ av bäraren som inte godkänts officiellt, 

eller sådana som skapats innan 1963 års namnlag när det fortfarande var tillåtet.  

 
 
 

3 Tidigare forskning 
 

 

Sonja Entzenberg är namnforskare vid Uppsala universitet med inriktning på personnamn. 

Hon har bl.a. utarbetat en rapport över de svenska personnamnsreglerna i ett historiskt 

perspektiv (Entzenberg 2006) och tillsammans med Eva Brylla har hon gjort en studie över 

nybildade svenska efternamn (Brylla & Entzenberg 2007). Den forskning hon har 

genomfört som är mest relevant för min undersökning och som jag jämför med och kopplar 

mina resultat till är en studie över gifta Uppsalapars val av efternamn (Entzenberg 2004). 

Studien grundar sig på två enkätundersökningar varav den ena behandlar attityder till gifta 

pars efternamn och utfördes hösten 2002. Den andra vill ge svar på frågan hur gifta par 

väljer efternamn och genomfördes hösten 2001. Informanterna i den senare 

undersökningen är födda under 1960- och 1970-talen och alla har ingått äktenskap i 

enlighet med 1982 års namnlag. Undersökningen visade att 74 procent valde mannens 

efternamn som det gemensamma, 12 procent valde kvinnans efternamn som det 

gemensamma, 4 procent valde ett nytt gemensamt namn och 10 procent valde att behålla 

sina respektive efternamn. Se figur 1 i avsnitt 5.1. Den vanligaste motiveringen till att välja 

mannens efternamn som det gemensamma är namntraditionen. I de fall man har valt att ta 

kvinnans efternamn som det gemensamma är det vanligaste skälet att hennes efternamn ska 

få leva vidare. Andra skäl till att välja kvinnans namn är att hennes namn är ovanligare och 

”finare” än mannens namn, som då ofta är ett -son-namn. Två av paren i undersökningen 

valde att ta nya gemensamma efternamn. Skälen till detta var att ingen av dem trivdes med 

sitt ogiftnamn av en eller annan orsak. Det nya namnet blev då mycket viktigt för 

identiteten och självkänslan. De 10 procent som valt att behålla sina respektive namn har 
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gjort detta val helt enkelt på grund av att de inte vill byta. De flesta kvinnor anser att det 

har betydelse för identiteten att behålla sitt efternamn.  

 Entzenberg slår fast att det möjligen kan vara så att namntraditionen långsamt är på väg 

att förändras, vilket man eventuellt kan se på de 12 procent som valt att ta kvinnans 

efternamn och de 10 procent som valt att behålla respektive efternamn. Något Entzenberg 

kunde se i sin undersökning var att namnvalet har föregåtts av diskussioner och 

förhandlingar, oavsett vilket namn de gifta paren har valt. Faktorer som spelar in är att 

namnet ska vara estetiskt tilltalande, spännande och inte alltför vanligt. Entzenberg tolkar 

detta som ”ett uttryck för individualitet”. Hon har även sett att efternamnet ger uttryck för 

den egna identiteten och är mycket viktigt för kvinnors självständighet. 

Värt att nämna i det här sammanhanget är också Märit Frändén som nyligen disputerat 

på avhandlingen ”Att blotta vem jag är”. Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer 

i Sverige 1920–2009. Frågeställningarna är följande: Hur ser det nutida samiska 

släktnamnsskicket ut? Hur har namnskicket påverkats av namnbärarnas släktnamnsbyten? 

Vilka faktorer kan ligga bakom dessa namnbyten?  

 

 

 

4 Metod och material 
 

 

Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa delen består av 

statistik från Statistiska Centralbyrån (fortsättningsvis SCB) och Upsala Nya Tidnings 

(fortsättningsvis UNT) bröllopsannonser. Då man som bröllopspar troligtvis vill annonsera 

för släkt och vänners skull anser jag att en lokaltidning är det bästa forumet, därav valet av 

UNT och inte exempelvis Dagens Nyheter, vilken är en rikstäckande tidning. Jag har 

använt mig av UNT:s bröllopsannonser för att se hur fördelningen mellan alternativen ser 

ut och för att kunna avgöra i vilken utsträckning man väljer det ovanligaste namnet oavsett 

vems efternamn man tar. Detta beskrivs utförligare i avsnitt 4.1. 
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Den kvalitativa delen av undersökningen består av 14 intervjuer med personer som har 

gift sig eller ska gifta sig efter år 2002. Jag har valt att inte intervjua båda parterna i ett 

förhållande, utan en av dem har fått representera dem båda. I tre av fallen fick jag dock 

möjlighet att intervjua båda parter, två par via mejl och ett par personligen. I avsnitt 5.2 

visar jag vilka dessa är genom att båda parternas namn står som rubrik. 

I intervjuerna är det viktiga vad som sägs, inte hur det sägs, därför har jag inte sett det 

som nödvändigt att noggrant transkribera intervjuerna. Intervjuerna är baserade på en 

frågelista (bilaga 1) som jag har utgått ifrån. I de fall jag har ansett att svaren behöver 

utvecklas har jag kompletterat med följdfrågor. Dessa frågor finns inte med i den nämnda 

bilagan. Frågorna har medvetet varit få, då jag ville ge informanterna möjlighet att 

tala/skriva fritt. Jag har i största möjliga mån försökt att inte styra intervjuerna för att få så 

ärliga svar som möjligt. Intervjuerna har gjorts via telefon, mejl eller personlig kontakt. I 

avsnitt 4.2 finns en kortare presentation av informanterna. Problemet med intervjuerna är 

att de inte ger något statistiskt underlag. För statistik har jag istället vänt mig till SCB. 

Tyvärr finns ingen statistik över fördelningen mellan efternamnsalternativen hos 

samkönade par, då äktenskapslagen blev könsneutral först 2009. Partnerskap har ju funnits 

sedan 1995, men trots detta finns ingen statistik att tillgå i det fallet heller. 

 

 

 

4.1 Undersökning av UNT:s bröllopsannonser 
 

 

För att undersöka vad som döljer sig bakom statistiken, hur fördelningen ser ut mellan 

ovannämnda alternativ och om man huvudsakligen väljer det ovanligaste efternamnet, 

oavsett om det är kvinnans eller mannens namn, valde jag att gå igenom de 

bröllopsannonser som publicerades i UNT från 1 juli till 30 september 2010. Under vår- 

och sommarmånaderna är det i regel många par som gifter sig och därmed publiceras 
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många annonser under de efterföljande månaderna. Jag utgick från annonsens datum, ej 

bröllopsdatum, och sökningen gick via UNT:s hemsida7.  

Av totalt 129 annonser är det 80 som har studerats. De annonser som betecknades som 

jubileumsannonser, d.v.s. där paren i fråga firar silverbröllop, guldbröllop etc., valde jag att 

inte ta med i mitt urval, eftersom det oftast inte nämns tidigare efternamn i dessa. Och då 

undersökningen koncentrerar sig på dagens efternamnsskick är jubileumsannonserna 

överflödiga och de skulle dessutom kunna ge ett missvisande resultat. Däremot har jag valt 

att använda mig av de annonser som inte står under jubileumsannonser, men där bröllopet 

har varit ett år tidigare. I dessa annonser nämns det ibland tidigare efternamn och paren är 

relativt nygifta, vilket lämpar sig för undersökningen. Andra annonser jag fick bortse från 

var dels ett fåtal som hade publicerats två gånger, dels drygt en tredjedel av annonserna av 

vilka det inte framgår vilket/vilka efternamn man har valt. Frågan om huruvida de 

bortsorterade annonserna, d.v.s. de annonser där valt efternamn inte nämns, skulle kunna 

förändra resultatet av min undersökning diskuteras vidare i avsnitt 6.  

I de 80 annonser som ligger till grund för min undersökning nämns båda parternas 

ogiftnamn och vilket/vilka efternamn som har valts. Vissa av annonserna är dock 

svårbedömda. T.ex. förutsatte jag att det var mannens efternamn som tagits då en annons 

löd ”Kristina, född Pettersson och Bengt Lindholm…”. I en annan annons är det ett 

antagande av mig att paret hade samma namn innan äktenskapet som efter, då det i 

annonsen står att Anders Jansson och Camilla Jansson har gift sig (annars hade man 

troligtvis inte nämnt efternamnet två gånger). 

I undersökningen av UNT:s bröllopsannonser har jag koncentrerat mig på efternamnen 

och bortsett från eventuella mellannamn, då syftet var att ta reda på om man alltid väljer 

det ovanligaste namnet. Dessutom misstänker jag att det inte är alla med mellannamn som 

skriver ut det i annonsen. För att kunna jämföra efternamnen och avgöra vilket som är 

vanligast respektive ovanligast använde jag SCB:s namnsök8, där samtliga personer som 

var folkbokförda i Sverige den 31 december 2009 ingår. Där ser man hur många bärare 

varje efternamn har. Jag har utgått från den stavning som har uppgetts i annonsen. Övriga 

stavningar av respektive efternamn har i regel inte räknats med i de siffror som anges. I 

                                                            
7 www.unt.se/familjeliv/familjeannonser   
8 http://www.scb.se/Pages/NameSearch____259432.aspx 
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vissa fall, där jag misstänker att en annan stavning möjligen skulle kunna förändra 

resultatet på så sätt att det ovanligaste namnet blir det vanligaste, har jag ändå valt att titta 

på fler stavningar, vilket tas upp i avsnitt 6. Detta kan då haft påverkan på valet av 

efternamn. 

 

 

 

4.2 Informanterna 
 

 

Totalt har jag intervjuat 14 personer. Gemensamt för samtliga informanter är att de har gift 

sig eller ska gifta sig efter år 2002. De är i olika åldrar, av olika kön och är bosatta i olika 

delar av landet. Sex av informanterna lever i samkönade förhållanden, resterande nio lever 

i heterosexuella förhållanden. I vissa fall har informanterna valt att vara anonyma. I dessa 

fall är samtliga namn som nämns fingerade eller omskrivna till exempelvis min 

make/maka, barn etc. och då nämns det i början av intervjun. Namngivna informanter har 

gett sitt tillstånd till att omnämnas i denna uppsats. De alternativ som finns vid val av 

efternamn är följande: att ta antingen mannens, kvinnans eller i ett samkönat förhållande 

endera partens efternamn, behålla respektive ogiftnamn eller ta ett nytt efternamn, vilket 

innefattar helt nya namn och gamla efternamn som tidigare funnits i släkten, men som 

dock är nya för båda parter. Dessa alternativ representeras av minst en informant. Vissa 

informanter representerar fler än ett alternativ och några av informanterna har även valt att 

ha mellannamn. 
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5 Resultat 
 

 

Enligt Inge Göransson på SCB tog 69 procent av alla par som gifte sig år 2008 mannens 

efternamn som det gemensamma (Göransson 2009:15). Vid 20 procent av vigslarna behöll 

var och en sina respektive ogiftnamn och vid 8 procent valdes kvinnans namn som det 

gemensamma efternamnet. Resterande 3 procent tog ett nytt efternamn. Se figur 1. 

Göransson skriver också att tendensen de senaste åren är att fler och fler behåller sina 

respektive ogiftnamn eller väljer ett helt nytt namn. I det här avsnittet redovisar jag de 

resultat jag har kommit fram till: först resultaten från UNT:s bröllopsannonser och sedan 

resultaten från intervjuerna. Tabellerna i avsnitt 5.1 är uppställda i bokstavsordning och 

intervjuerna i 5.2 redovisas efter respektive val av efternamn. Jag återkommer till 

Göranssons statistik i avsnitt 6. 

 

 

 

5.1 Undersökning av UNT:s bröllopsannonser 
 

 

Av totalt 80 par som annonserade i UNT var det 51 par (64 procent) som valde mannens 

efternamn som det gemensamma namnet, 17 par (21 procent) antog kvinnans namn, 7 par 

(9 procent) valde ett nytt efternamn, 2 par (2 procent) bar redan samma efternamn sedan 

tidigare och 3 par (4 procent) valde att behålla sina respektive efternamn. Se figur 1. Av de 

68 par som valde att ta endera partens efternamn som det gemensamma, var det 47 par 

(69 procent) som valde det ovanligaste namnet. Under de här tre månaderna förekom inga 

annonser med samkönade äktenskap. De annonser som inte nämner vems namn man har 

valt (se 4.1) skulle möjligen kunna förändra resultatet. Problematiken runt detta tar jag upp 

i avsnitt 6: Diskussion och slutsatser. 
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I samtliga fall där kvinnans efternamn togs som gemensamt namn så var hennes namn 

ovanligare än makens ogiftnamn. Se tabell 1. I de 51 fall då paren valt mannens efternamn 

var endast 30 av dessa namn (59 procent) ovanligare än kvinnans ogiftnamn. Se tabell 2 

och 3. I sju fall hade både kvinnan och mannen -son-namn innan vigseln och i dessa sju 

fall togs mannens efternamn som gemensamt namn, oavsett vilket namn som var 

ovanligast. Se tabell 4. 

 

 
 

Figur 1: Valda efternamn vid äktenskap: mannens efternamn som gemensamt namn, 
kvinnans efternamn som gemensamt namn, nytt gemensamt efternamn, varsitt efternamn.  
2001: Siffror tagna från SCB. 2008: Siffror tagna från Entzenbergs studie. 2010: Siffror 
tagna från min studie.  
 
Då det inte finns några siffror att jämföra med i fallet med de 2 procenten i min studie som 
hade samma efternamn sedan tidigare saknas dessa i figuren. 
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Tabell 1: Kvinnans efternamn antas som gemensamt namn: antal bärare i riket av kvinnans 
respektive mannens efternamn. Kvinnans namn är ovanligare. 
 
Kvinnans efternamn  
som gemensamt namn 

Antal 
bärare 

Mannens efternamn Antal 
bärare 

Björnskjöld 15 Brinck-Lilja9 1 909-5 807 
Egrelius 19 Larsson 127 923 
Engström 15 602 Olsson 112 553 
Fåhraeus 107 Larsson 127 923 
Hasselborn 3 Nyström 13 346 
Hylvander 30 Johansson 261 922 
Kreuger 65 Berg 19 843 
Lindvall 3 992 Lundin 15 230 
Lodén 327 Andersson 260 280 
Löthman 322 Larsson 127 923 
Mejstedt 39 Norrman 2 640 
Norelius 252 Pettersson 66 666 
Palmgren 2 391 Svensson 105 444 
Propst 13 Eriksson 141 417 
Spångberg 1 287 Andersson 260 280 
Söderlind 1 710 Jansson 50 723 
Tennare 13 Lindh 4 101 
 

                                                            
9 Då dubbelnamn enligt namnlagen inte får förekomma (se kap. 2.4.2) utgår jag ifrån att det är det 
sistnämnda namnet som är efternamnet. I fallen med dubbelnamn har jag valt att titta på antalet bärare av 
både mellannamn och efternamn. 
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Tabell 2: Mannens efternamn antas som gemensamt namn: antal bärare i riket av mannens 
respektive kvinnans efternamn. Mannens namn är ovanligare. 
 
Mannens efternamn 
som gemensamt namn 

Antal  
bärare 

Kvinnans efternamn Antal  
bärare 

Axlund 147 Eklund 15 187 
Bagguley 2 Nilsson 176 897 
Bernhoff 95 Andersson 260 280 
Blomkvist 2 314 Gustafsson 73 634 
Bolin 2 674 Löfgren 8 516 
Bäck 3 313 Andersson 260 280 
Claus 57 Engman 3 360 
Ekedahl 364 Lundgren 20 877 
Fagerqvist 45 Wahlberg 3 201 
Granelid 4 Wall 3 032 
Götesson 464 Nordin-Carlsson10 10 777-29 950 
Jaatinen 59 Eriksson 141 417 
Jakobsson 21 295 Pettersson 66 666 
Janzen 17 Håkansson 15 689 
Kautto 170 Eriksson 141 417 
Landberg 1 269 Jansson 50 723 
Leitz 8 Dahlberg 9 450 
Lindholm 8 634 Pettersson 66 666 
Monaco 12 Sandin 3 289 
Nettelblad 24 Flodin 1 997 
Nordmark 1 560 Eriksson 141 417 
Payrouse 0 Hölling 26 
Pettersson 66 666 Andersson 260 280 
Rick 138 Edström  4 300 
Stenström 2 294 Eklund 15 187 
Svinghammar 29 Eriksson 141 417 
Wall 3 032 Johansson 261 922 
Welén 186 Granberg 3 717 
Westman 3 760 Johansson 261 922 
Åkerling 59 Sjödén 414 
 

                                                            
10 Se fotnot 9.  
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Tabell 3: Mannens efternamn antas som gemensamt namn: antal bärare i riket av kvinnans 
respektive mannens efternamn. Kvinnans namn är ovanligare. 
 
Mannens efternamn 
som gemensamt namn 

Antal  
bärare 

Kvinnans  
Efternamn 

Antal  
bärare 

Asp 2 933 Sahlén 1 163 
Dahm 106 Nordesjö 59 
Haara 115 Angeria 76 
Hedström 5 391 Ekblom 1 320 
Helin 1 189 Rickardsson 976 
Holmgren 10 278 Wåhlin 781 
Höglund 7 190 Edwardsson 52 
Johansson 261 922 Karlsson 198 769 
Jonsson 58 836 Jansson 50 723 
Larsson 127 923 Jansson 50 723 
Lilja 5 807 Holmlund 1 981 
Lundin 15 230 Edevärn 28 
Manner 152 Sanner 89 
Ohlström 194 Grehn 166 
Persson 110 358 Broström 1 996 
Pettersson 66 666 Jansson 50 723 
Sundbom 676 Goldkuhl 80 
Sundbom 676 Bråthén 33 
Wahlström 4 492 Granberg 3 717 
Wickström 1208 Casserlund 17 
Öhman 5 636 Auoja 64 
 

Tabell 4: Mannens efternamn som gemensamt namn: antal bärare i riket av mannens 
respektive kvinnans efternamn. Båda parternas ogiftnamn är -son-namn.  
 
Mannens efternamn 
som gemensamt namn 

Antal  
bärare 

Kvinnans 
Efternamn 

Antal 
bärare 

Götesson 464 Nordin-Carlsson 10 777-29 950 
Jakobsson 21 295 Pettersson 66 666 
Johansson 261 922 Karlsson 198 769 
Jonsson 58 836 Jansson 50 723 
Larsson 127 923 Jansson 50 723 
Pettersson 66 666 Andersson 260 280 
Pettersson 66 666 Jansson 50 723 
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5.2 Intervjuer 
 

 

Fredrik Nordin 

Fredrik (29) och Julia (27) bor i Uppsala och gifte sig år 2009. Julia hette tidigare Eriksson, 

men bytte till Fredriks namn vid vigseln. För Fredrik var det självklart att hans namn, 

Nordin, skulle bli det gemensamma efternamnet då han och Julia gifte sig. Han tyckte att 

Eriksson är för vanligt och några andra alternativ fanns inte. Däremot hade han kunnat 

tänka sig att ta sin frus efternamn ifall hon hade haft ett lite ovanligare namn. 

 

Magnus Högberg 

Magnus och Therese bor i Öregrund och gifte sig tidigare i år (2010). För Magnus var det 

självklart att Högberg skulle bli det gemensamma efternamnet, dels för att det är tradition 

att ta mannens namn, dels för att Thereses ogiftnamn, Johansson, inte är speciellt 

utmärkande: ”Det är väl Sveriges vanligaste namn?”. Det var även viktigt för honom att 

släktens namn skulle leva vidare. För Terese spelade det ingen större roll vilket efternamn 

de skulle ta. 

 

Frida Liljekvist Södergren 

Frida (29) och Stefan (29) är bosatta i Tierp och valde att ta Södergren, Stefans efternamn, 

då de gifte sig år 2006. Frida behöll dock sitt ogiftnamn, Liljekvist, som mellannamn. 

För Stefan var det otänkbart att byta bort Södergren. Frida funderade över namnvalet, 

men det var inga egentliga diskussioner. Det var viktigt att de skulle dela namn, dels för att 

det är tradition att ha samma namn, dels för att markera att de hör samman. Däremot var 

det inte så att det nödvändigtvis måste vara mannens efternamn som blev det 

gemensamma, men eftersom Stefan vägrade byta så fick det bli Södergren. Att Frida valde 

att ha kvar Liljekvist som mellannamn handlar om att hennes familj är mycket viktig för 

henne och att hon ville ha kvar en koppling till dem. Dessutom känner hon att namnet är en 

del av henne. Hon ville aldrig lämna Liljekvist helt och att bära mellannamn fick då bli en 

kompromiss. 
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Jenny Elgklo Wikman 

Informanten i den här intervjun har valt att vara anonym, vilket innebär att samtliga namn 

är fingerade. Jenny är 28 år och bor i Stockholmstrakten. Hon är gift för andra gången. 

Första gången Jenny gifte sig var år 2006 och då behöll makarna sina respektive 

efternamn. Jennys efternamn, Elgklo, var ovanligare än hennes makes, Jansson. Det var 

inte självklart för någon av dem att de skulle ha varsitt efternamn, från början var det tänkt 

att maken skulle ta Jennys namn. Själv vägrade hon att heta Jansson. 

 

Det kändes inte… Dels så är Jenny Jansson fruktansvärt fult. Hur tråkigt låter inte 

det? Men sen var det så att jag kände att jag var så mycket mitt efternamn. Det låg 

verkligen identitet i det. Då ville jag inte ta Jansson. Dessutom så ville jag inte ta 

hans namn på grund av att det är det som är normen i samhället, att ta mannens 

namn. Det var också så mycket skumt i den familjen som jag inte ville associeras 

med. Jag kände mig inte som någon Jansson. Jag kände mig ganska utanför. 

 

Men maken ändrade sig och det slutade med att de behöll varsitt namn. Det låg mycket 

identitet i namnet för honom också. På arbetsplatsen t.ex. kallades han vid efternamn. 

Andra gången Jenny gifte sig var 2009. Den här gången tog Jenny sin nya makes 

efternamn, Wikman, och behöll Elgklo som mellannamn. Det var inte helt självklart att de 

skulle göra på det sättet utan det diskuterades fram. Det som var självklart var att maken 

skulle behålla sitt efternamn då han har två barn som bär hans namn. Jenny ville dock 

aldrig helt ta bort Elgklo, eftersom ”det fortfarande känns mycket identitetsskapande”. 

  

Jag heter liksom det. Jag är ganska noga med det också, när jag träffar nya 

människor att jag har mellannamnet. Det ska finnas med. Även stavningen är 

viktig. Men sen tog jag min makes efternamn, dels för att det är snyggare än 

Jansson om man ska vara så enkel. Men sen kändes det också som en markering att 

det var på riktigt den här gången. Jag tror att det handlade om det. 

 

Jenny berättar även att det är viktigt med familjen. Hon vill gärna ha samma namn som sin 

makes barn hon också, för att markera att de är en familj. Vid det här giftermålet vägde 
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familj och känslor tyngre än det ideologiska, d.v.s. att mannen är normen i samhället. Om 

det dessutom skulle bli en till i familjen i framtiden så är det viktigt för henne att hela 

familjen har samma efternamn. 

 

Anna Ekwall 

Anna (36) och Kristoffer (29) bor i Uppsala. Paret gifte sig år 2009 och tog Annas 

efternamn som det gemensamma. Anna berättar att det var många diskussioner innan det 

bestämdes vilket namn hon och hennes man Kristoffer skulle välja. Det var ingen 

självklarhet att det skulle bli Ekwall. Anna ville behålla Ekwall och Kristoffer ville behålla 

Karlsson. Anna ansåg att Karlsson var för vanligt och ville inte byta till det. Ett alternativ 

var att ta ett gammalt släktnamn så att båda fick byta namn. Men det var aldrig riktigt 

aktuellt. Anna ville gärna ha Ekwall och argumenterade för att det var alltför tidskrävande 

och bökigt att byta till ett helt nytt namn, det skulle helt enkelt inte hinnas med innan 

vigseln. En faktor som kan ha påverkat Kristoffer att byta till Ekwall var att Kristoffers 

bror tog sin frus namn då de gifte sig. Dessutom tror Anna att det faktum att Kristoffer är 

80-talist även kan ha betydelse för att han var öppen för att byta namn. För Anna handlade 

valet om efternamn mycket om kvinnliga och manliga roller. Det var en principfråga att 

det inte skulle bli mannens efternamn på grund av att man av tradition gör på det sättet. 

Ekwall är ju ovanligare än Karlsson, men det viktigaste var ändå att inte hamna i gamla 

könsroller. 

 

Therese Lööf 

Therese (29) och Johan (28) bor i Tierp och gifte sig år 2010. Då Therese och Johan gifte 

sig valde de att ta Thereses namn, Lööf. Johans namn, Karlsson, var inget alternativ då de 

tyckte att det kändes lite tråkigt. Ett alternativ var Eckemalm, efter Johans pappa. Johan 

kände att han eventuellt ville föra namnet vidare. Tyvärr påminner Eckemalm om alltför 

smärtsamma händelser, vilket gjorde att paret inte valde det namnet. Valet av Lööf var 

egentligen ganska enkelt. Det kändes rätt och namnet är inte alltför vanligt. Dessutom ville 

Therese helst behålla sitt efternamn. För henne var det viktigt att bära samma efternamn 

som sin bror som gick bort för sex år sedan. Hon vill för alltid ha en koppling till honom 

och det känner hon att hon har genom det gemensamma efternamnet. 
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Jenny Alnesved 

Jenny (33) och Annica (26) bor utanför Helsingborg och gifte sig år 2009. De valde att ta 

Jennys efternamn Alnesved som gemensamt efternamn. Annica, som var den som bytte 

efternamn, hette tidigare Hansson. 

Valet var egentligen ganska självklart för dem båda eftersom Alnesved är så pass 

ovanligt. Det är endast nio personer i hela världen som bär namnet. Annica var lite 

tveksam och funderade på att behålla Hansson som mellannamn. Men mellannamn kändes 

för jobbigt och paret ville inte att eventuella barn skulle ha två efternamn. Valet föregicks 

inte av några egentliga diskussioner, utan det kändes naturligt att ta Alnesved. För Jenny 

var det viktigt att behålla namnet, just för att det är så ovanligt, och hon kunde absolut inte 

tänka sig att byta till Hansson. Dessutom skulle hon troligtvis göra sig osams med sin 

familj om hon valde att byta efternamn, eftersom det inte finns så många som kan föra 

namnet vidare. 

 

Seija Aalto Enesäter 

Informanten i den här intervjun har valt att vara anonym, vilket innebär att samtliga namn 

är fingerade.  

Seija och Maria gifte sig tidigare i år (2010). De är 45 respektive 39 år och bor i en stad 

i norra Sverige. När Seija och Maria gifte sig behöll Seija sitt efternamn Aalto som 

mellannamn, Marias efternamn Enesäter blev parets gemensamma namn. Seija och Maria 

tänkte ta ett gammalt släktnamn från Seijas sida, men det blev lite för krångligt. Paret har 

två barn och ett gammalt släktnamn skulle ha inneburit namnbyte för fyra personer, då de 

inte hann gifta sig i samband med barnens födelse. Giftermålet är ett första steg mot att 

Seija ska höra samman med sina barn, både genom namnet och genom adoption. 

Anledningen till att Seija behöll sitt efternamn som mellannamn var att hon ville ha kvar 

en anknytning till sitt finska ursprung. 

 

Lena Wenner 

Lena och Annette Wenner är 37 respektive 38 år och bor i Göteborg. De valde att ta ett 

nytt efternamn, Wenner, då de gifte sig år 2005. Tidigare hette de Lena Bergström och 

Annette Andersson. Namnet Wenner är Lenas mammas ogiftnamn. Paret övervägde att 
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behålla sina respektive ogiftnamn, men eftersom de planerade att skaffa barn ihop med ett 

manligt samkönat par tänkte de att det skulle vara enklare att barnen fick ett namn från 

dem och ett från papporna (som även de tog ett gemensamt namn när de gifte sig) för att 

visa samhörighet med både mammorna och papporna. Barnen heter Wenner Edmar, så 

Wenner är deras mellannamn. 

Lena och Annette valde Wenner för att det är positivt laddat för dem båda, men också 

för att de tycker att det är lite roligare än Bergström och Andersson, som de tidigare hette. 

Dessutom tyckte de att det kändes rättvist att båda bytte namn. Det var även viktigt att 

båda skulle trivas med namnet. 

 

Anna Lindberg 

Anna och hennes man Mikael är båda 35 år och bor i Ärentuna, norr om Uppsala. De gifte 

sig år 2002. Som ogift hette Anna Fredriksson i efternamn, men när hon och hennes man 

Mikael Ohlsson gifte sig valde de att ta ett gammalt släktnamn som gemensamt efternamn. 

Det var inget självklart beslut, utan det föregicks av diskussioner. Något som dock var 

självklart var att ingen av parterna ville byta till den andres efternamn. Anledningen till 

detta är att både Anna och Mikael har nära släktingar med samma namn som partnern, 

vilket skulle innebära att det då antingen skulle finnas två Anna Ohlsson eller två Mikael 

Fredriksson i den närmaste umgängeskretsen. Det var ändå viktigt för dem att bära samma 

efternamn efter vigseln, och då letade de bakåt i släktleden. Som ogift hette Annas mamma 

Ahlstedt och Mikaels mamma hette Thunholm, men ingen av dem fastnade för något av de 

namnen. Då gick de ytterligare ett steg bakåt i leden och tittade på vad deras farmödrar och 

mormödrar hette som ogifta. På Annas sida fanns det då bara -son-namn, vilket inte var så 

intressant. Däremot hette Mikaels mormor Lindberg som ogift och det namnet föll både 

Anna och Mikael för. 

 

Anna-Karin Juhlin 

Informanten i den här intervjun har valt att vara anonym, vilket innebär att samtliga namn 

är fingerade.  

Anna-Karin är 55 år och gift för tredje gången. Första gången Anna-Karin gifte sig tog 

mannen hennes efternamn. Han hade ett -son-namn vilket inte kändes så kul, och han hade 
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inga problem med att byta namn. I andra äktenskapet valde makarna att behålla sina 

respektive efternamn. Då de fick barn fick dottern Anna-Karins efternamn, Juhlin. Det var 

viktigt för Anna-Karin att hennes barn skulle bära samma namn som henne för att på så 

sätt markera att barnen var syskon. Hon har aldrig sett barnen som halvsyskon: ”De har 

växt upp tillsammans, de har bara inte samma pappa.”  

År 2003 gifte sig Anna-Karin med sin nuvarande man. Ingen av dem ville byta 

efternamn, då båda har barn sedan tidigare som bär deras namn. Däremot ville de korsvis 

ta varandras namn som mellannamn, men då lagen inte tillåter detta valde de att behålla 

sina respektive namn. Det var aldrig några större diskussioner om vilket namn man skulle 

ta, inte i något av äktenskapen. Det var självklart redan från början. Däremot lägger Anna-

Karin till att man inte vet hur det hade sett ut om mannen i det första äktenskapet hade haft 

ett ovanligt adelsnamn t.ex., då hade hon nog kunnat tänka sig att byta. 

Anna-Karin tycker inte att det här med namn är så viktigt egentligen, men tillägger att hon 

tycker om sitt namn. Hon tycker att man ska känna sig bekväm med det namn man har, 

”det ingår i ens person”, och nämner en väninna som bytte efternamn då hon gifte sig på 

grund av att det skulle vara traditionellt, d.v.s. att man tar mannens efternamn. Kvinnan 

ändrade sig dock senare och lade till sitt ogiftnamn som mellannamn på grund av att hon 

inte kände sig bekväm med det nya efternamnet. 

Som en parentes kan nämnas att mannen i det första äktenskapet behöll Anna-Karins 

namn fram tills han nyligen gifte om sig. Då tog han och hans nya fru ett gammalt 

släktnamn på hans sida. 

 

Anna Mälby och Linda Mälby Broman 

Anna och Linda är båda 25 år och gifte sig i slutet på sommaren 2010. Båda härstammar 

från och bor i Gävle. De valde att behålla respektive efternamn, men Linda lade till Annas 

efternamn som mellannamn. Båda kände ganska starkt att de ville behålla sina namn. 

Linda var dock lite tveksam och kunde tänka sig att byta efternamn eller lägga till Annas 

som mellannamn. Det diskuterades en del, men egentligen var det inte så mycket att 

diskutera då Anna i princip var fast besluten att behålla sitt efternamn. Då de ser en framtid 

som föräldrar så kändes det naturligt att barnen i sådana fall skulle få Annas efternamn, 

eftersom det är Linda som är tänkt att bli gravid. För att få en helhet som familj så vill 
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Linda gärna ha samma efternamn som sin fru och sina barn och kompromissen blev då att 

lägga till Mälby som mellannamn. Alternativet hade varit att ta Mälby som efternamn, men 

Linda ville gärna behålla Broman som efternamn. Hon kände att det var krångligt att byta 

namn och av gammal vana ville hon ha kvar det. Anna kände likadant för Mälby och 

dessutom ser hon sitt efternamn som en del av sin identitet. 

 

Carola Eriksson och John Widgren 

Carola Eriksson (28) och John Widgren (30) bor i Uppsala och ska gifta sig nästa sommar. 

De har tre alternativ till gemensamt efternamn. Alternativen är Widgren, Dowermark och 

Högberg. Ingen av dem vill ha ett eventuellt mellannamn. Dowermark kommer från Johns 

mormorsmor. Hon gick bort 1982 och sedan dess har ingen i Sverige burit namnet. 

Högberg är Carolas mammas ogiftnamn. Eriksson är inte aktuellt, då Carola anser att det är 

tråkigt och dessutom känner hon att hon inte vill associeras med namnet av personliga skäl. 

För John lutar det åt Widgren eller Dowermark. Carola var inställd på att det skulle bli 

Widgren och hade Högberg som alternativ nummer två. Dowermark är ett alternativ som 

har dykt upp på senare tid. Det viktigaste för Carola nu, när de ska välja efternamn, är att 

det låter bra. För John är det viktigt att det känns bra, att man är bekväm med vad man 

heter. Båda är överens om att man ska ha någon slags koppling till namnet och att man inte 

vill ta vilket namn som helst. Att namnet ska vara ovanligt spelar ingen större roll för John. 

Han vet ju att Dowermark är ovanligt, men tycker inte att det har någon betydelse för valet. 

Carola däremot tycker att det har betydelse: 

 

Att välja mellan Eriksson och Widgren t.ex. Eriksson är ju tråkigt, det är samma 

sak med Andersson och Nilsson, alla -son-namn. Men det behöver inte vara sjukt 

ovanligt heller. 

 

Alternativet att hitta på något helt nytt är inte aktuellt. Det känns för henne otänkbart. 

Hennes tankar runt namnet Dowermark är blandade. Hon tycker att det låter lite 

högfärdigt, men tror att det kanske bara är en vanesak. John protesterar och menar att man 

inte ska behöva vänja sig vid ett namn: ”Det är ju en viktig del av ens identitet”. Han 

lägger till att han tycker att alla tre namnen är bra namn. 
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Under intervjun sitter Carola och skriver de olika namnen och kommer fram till att John 

Högberg inte låter bra. Däremot börjar hon ändra sig lite angående Dowermark och säger 

att det kanske inte är så tokigt ändå, men att hon inte riktigt gillar stavningen. Hon skulle 

hellre ha ett v istället för w. 

 

Madde Lundström och Tinna Oskarsdottir 

Madde och Tinna är 21 respektive 24 år. De planerar att gifta sig i augusti 2012. De bor i 

Norge, men planerar att flytta till Gävletrakten efter bröllopet. De har en pågående 

diskussion om vilket efternamn de ska ta. Alternativen de har är Lundström och Molin, 

vilket är Maddes mammas efternamn. Det isländska namnet Oskarsdottir är inget alternativ 

då Tinna vill byta till ett svenskt namn. Hon har bott i Sverige sedan hon var två år och 

känner sig mer hemma i Sverige än på Island. Hon har inga planer på att flytta tillbaka. Det 

spelar även in att hon vill bli författare och skriver på svenska, vilket gör att hon hellre har 

ett enklare svenskt namn som låter och ser bra ut. Ett dilemma de har är att Maddes pappa, 

som också bär namnet Lundström, verkar bli lite sårad över att Madde vill byta. Det är 

också något de känner att de måste tänka på. Det är viktigt att efternamnet de väljer ska 

låta bra ihop med deras förnamn och det ska även kännas rätt. Det alternativ som det lutar 

åt är Molin, då det är kortare och mer internationellt gångbart eftersom å, ä, ö saknas i 

namnet. Ett annat alternativ vore att hitta på något helt nytt, men paret har svårt att komma 

på något bra och Madde vill gärna ha något som härrör från hennes familj.  

 

 

 

6 Diskussion och slutsatser 
 

 

I detta avsnitt diskuterar jag de resultat jag har fått fram. Jag jämför dem med Sonja 

Entzenbergs forskning och statistiken från SCB. Jag tar även upp problematiken runt mitt 

material som jag nämnt i tidigare avsnitt.                
 För att besvara de kvantitativa frågeställningarna utgick jag från UNT:s 
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bröllopsannonser. Det största problemet med dessa annonser är att drygt en tredjedel av 

dem inte var användbara på grund av att antingen ogiftnamn eller valt efternamn saknades i 

annonsen. Den saknade informationen i dessa annonser skulle möjligen ha kunnat ge ett 

annat resultat, vilket skulle innebära att min statistik är missvisande. Dessutom annonserar 

inte alla par som ingår äktenskap. Dessa par skulle även de möjligen ha kunnat förändra 

resultatet. Tyvärr förekom inga annonser med samkönade äktenskap under de tre utvalda 

månaderna, och någon annan statistik finns inte att tillgå. Trots ovanstående problem är 

materialet ändå tillräckligt omfattande för att man ska kunna utläsa en hel del ur det. 
För att svara på de kvalitativa frågeställningarna valde jag att göra intervjuer med 14 

personer. Dessa personer representerar de olika alternativ man har vid val av efternamn: 

endera partens efternamn som det gemensamma namnet, nytt gemensamt efternamn eller 

kvarhållandet av sina respektive ogiftnamn. Utifrån dessa intervjuer kunde jag inte göra 

några direkta generaliseringar eftersom de är så få, men jag kunde göra en djupare studie 

för att se hur människor gör sina efternamnsval.  

 Till skillnad från Sonja Entzenbergs undersökning använde jag mig av bröllopsannonser 

i UNT istället för enkäter. Entzenbergs undersökning inriktades på heterosexuella, gifta par 

födda under 1960- och 1970-talen, medan det i min undersökning snarare handlade om 

heterosexuella och samkönade par födda under 1970- och 1980-talen. Jag har ingen exakt 

ålder på de gifta paren, utan det är bara en ytlig bedömning av utseendet på paren i 

annonserna. Även några äldre par fanns med och några var säkerligen födda på 1990-talet. 

Viktigast för min undersökning var att det skulle vara nygifta par, oavsett ålder och kön. 

Som jag nämnt ovan förekom inga bröllopsannonser med samkönade par, utan de får 

representeras av mina intervjuer istället.  

I sin studie har Entzenberg kommit fram till att ”samhörigheten med familjen är det 

primära, vilket ytterligare förstärks när man får barn” (Entzenberg 2004:38). 90 procent av 

hennes informanter har valt att bära gemensamt efternamn efter att de ingått äktenskap. I 

min undersökning har 96 procent valt att bära gemensamt efternamn efter ingått äktenskap. 

Att samhörigheten med familjen är det primära ser man tydligt också i mina intervjuer. 

Oavsett vilket efternamn man har valt är ”familj” och ”samhörighet” återkommande 

nyckelord hos de informanter som har valt att ta ett gemensamt efternamn. Det är viktigt 

att markera vem eller vilka man hör ihop med. Även de två informanter som har valt att 
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behålla sina respektive namn nämner familj och samhörighet, men då i en annan form. En 

av dem har valt att ta den andra partens namn som mellannamn för att markera tillhörighet 

med fru och barn. Den andra informanten nämner att det är viktigt att båda hennes barn har 

samma efternamn för att markera att de är syskon, trots att de har olika fäder. 

 Andra nyckelord i intervjuerna är ”ursprung”, ”identitet” och ”trivsel” med namnet. Det 

verkar som att det även spelar en ganska stor roll hur ovanligt efternamnet är. Av de par 

som valde att ta endera partens efternamn som det gemensamma har 69 procent valt det 

ovanligaste namnet. Det får jag även bekräftat i de intervjuer jag har gjort, efternamnet 

man väljer ska inte vara alltför vanligt och ”tråkigt”, utan gärna lite särskiljande och 

”roligt”. I samtliga fall i annonsundersökningen, då man har valt det namn som inte är 

ovanligast, har det varit mannens efternamn som har tagits som det gemensamma. I något 

av dessa fall skulle andra stavningar av det ovanligare namnet göra att det blir vanligare än 

det valda efternamnet, se t.ex. Ohlström/Grehn i tabell 3, avsnitt 5.1, där Ohlström har 194 

bärare och Grehn har 166 bärare. Väljer man istället stavningen Gren så har namnet 2 527 

bärare. Lägger man ihop bärarna av de båda varianterna av Grehn blir då Ohlström 

ovanligare än Grehn. Enligt Entzenberg visar hennes undersökning att namntraditionen är 

det vanligaste motivet till att välja mannens efternamn som det gemensamma. Jag tolkar 

min annonsundersökning som att detta stämmer. I samtliga fall där man har valt kvinnans 

namn som det gemensamma har hennes namn varit det ovanligaste, samtidigt som 

mannens namn har varit det ovanligaste i endast 59 procent i de fall man har valt mannens 

efternamn som det gemensamma. Jag misstänker att det är namntraditionen som spelar in 

här. De av Entzenbergs informanter som har valt kvinnans efternamn som det 

gemensamma har uppgett att det är viktigt att kvinnans namn ska bevaras och leva vidare. I 

en del av de fallen har man även uppgett att kvinnans namn är ovanligare och mer estetiskt 

tilltalande än mannens, som ofta är ett -son-namn. Även detta bekräftas i min 

annonsundersökning, där 11 av de 17 män som tog kvinnans namn som det gemensamma 

bar -son-namn som ogiftnamn. Detta gäller även de två män i mina intervjuer som har tagit 

kvinnans namn som det gemensamma. Däremot valde en man i mina intervjuer att behålla 

sitt -son-namn trots att kvinnans namn var ovanligare. Kanske detta bekräftar det som 

Entzenberg skriver: att det för en del män är ett självklart val att behålla sitt namn. 
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I allmänhet verkar det dock som att -son-namnen inte är speciellt attraktiva. I mina 

intervjuer nämns ofta ord som ”ointressant”, ”tråkigt”, ”fult” och ”alltför vanligt” i 

samband med -son-namn. Intressant är även att valet av efternamn har varit relativt 

självklart och enkelt i de fall där en av parterna har haft ett -son-namn och inte föregåtts av 

några direkta diskussioner. Ingen av de informanter som tidigare har burit eller bär -son-

namn är heller speciellt intresserade av att ha det kvar som mellannamn. Det är bara två 

informanter som nämner att partnern har varit tveksam över eller inte velat byta bort sitt -

son-namn. Det är tydligt att namntypen inte är speciellt populär, något man även kan se i 

den kvantitativa undersökningen, där -son-namn väljs bort trots att de enligt statistiken är 

ovanligare än det valda efternamnet. Se tabell 3. Detta kan såklart även tyda på att 

namntraditionen spelar in, eftersom det är kvinnornas -son-namn som väljs bort. Däremot 

har man uteslutande valt mannens efternamn som det gemensamma i de fall båda makarna 

har burit -son-namn, oavsett vems namn som är ovanligast. Se tabell 4 i avsnitt 5.1. I ett 

fall har man valt mannens efternamn, Persson, trots att kvinnans namn, Broström, har 

mycket färre bärare. Detta ser jag som ett tydligt tecken på att namntraditionen spelar en 

stor roll. Däremot misstänker jag att det är omedvetet. Det är endast en av informanterna i 

intervjuerna som svarar att de valde mannens efternamn på grund av traditionen. En av de 

andra informanterna som valt att ta mannens efternamn svarar att det är tradition att ha ett 

gemensamt namn, men att det inte nödvändigtvis måste vara mannens. Däremot var 

mannen väldigt envis och vägrade byta och därför blev det hans namn. Andra informanter 

är mycket medvetna om det patriarkala namnskicket. En av kvinnorna var fast besluten att 

hennes namn skulle bli det gemensamma på grund av att hon inte ville fastna i gamla 

könsroller. Samma skäl hade en annan kvinna som valde att behålla sitt namn i det första 

äktenskapet. Däremot tog hon sin nuvarande mans efternamn och behöll sitt som 

mellannamn, för att det var viktigare att familjen delade namn än att hon höll fast vid det 

ideologiska.  

De informanter som har tagit ett nytt efternamn har valt ett namn som tidigare har 

funnits i släkten. Detsamma gäller de informanter som inte är gifta ännu, men som planerar 

att eventuellt ta ett nytt namn. Detta tyder på att man fortfarande vill ha någon form av 

koppling till namnet man bär, men att man på ett eller annat sätt inte är nöjd med det man 

har. En annan motivering, som en informant uppger, är att det är mest rättvist att båda 
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byter namn. Även i Entzenbergs studie har ingen av informanterna valt att ta ett helt 

nybildat namn, utan även där har man valt att ta ett namn som tidigare har funnits i släkten. 

Fem av de femton informanterna har valt att ha antingen sitt ogiftnamn eller partnerns 

efternamn som mellannamn. Samtliga av dessa är kvinnor, ingen av männen har valt att 

bära mellannamn. Också i Entzenbergs studie är det enbart kvinnor som brukar 

mellannamn och precis som i min undersökning ser man att bruket av mellannamn är en 

viktig del av identiteten. Mellannamn ses ofta som en kompromiss. Genom att behålla sitt 

ogiftnamn som mellannamn eller att ta partnerns efternamn som mellannamn markerar 

man samhörighet med familjen samtidigt som man behåller sitt ursprung och sin identitet. 

I figur 1 under avsnitt 5.1 kan man se att andelen par som väljer mannens efternamn blir 

mindre och mindre, trots att det fortfarande är en klar majoritet som gör detta val. Enligt 

Entzenberg kan detta vara ett tecken på att namntraditionen långsamt håller på att 

förändras, vilket jag anser bekräftas i min undersökning. Däremot skiljer sig de övriga 

alternativen från år till år, och man kan varken se en tydlig uppgång eller nedgång i dessa 

fall. Göranssons statistik från 2008 gäller ju par i hela landet, medan Entzenbergs statistik 

från 2001 och min egen statistik från 2010 främst gäller par i Uppsalatrakten. Kanske är 

detta en av orsakerna att man inte kan se tydliga mönster i statistiken. Som jag nämnt ovan 

kan även de annonser som inte gett någon relevant information också påverka resultatet.  

 

 

 

7 Sammanfattning och avslutning 
 

 

Mina resultat från den kvalitativa undersökningen visar att mycket av identiteten, det egna 

jaget, ligger i efternamnet och att det därför kan vara mycket svårt att byta namn. Många 

väljer då att behålla sitt efternamn som mellannamn eller ta sin partners namn som 

mellannamn. Vid efternamnsval vid äktenskap spelar samhörighet med partnern och 

eventuella barn mycket stor roll. Man vill visa att man hör ihop med sina närmaste genom 

att bära gemensamt efternamn. Den kvantitativa undersökningen visar att det patriarkala 
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namnskicket fortfarande är starkt, men att det möjligen är på väg att förändras, då färre och 

färre väljer att ta mannens efternamn som det gemensamma och istället söker sig till andra 

alternativ. Undersökningarna visar också att -son-namnen inte är speciellt attraktiva, de 

anses som fula, tråkiga och för vanliga. I de fall där -son-namn valts som gemensamt 

efternamn är det uteslutande männens ogiftnamn som har valts. 

  Som vidare forskning skulle det vara intressant att se hur fördelningen mellan de olika 

efternamnsalternativen ser ut hos samkönade par. Det är ju tyvärr sådan statistik som jag 

inte har lyckats att få tag på. Kanske skulle det visa en jämnare uppdelning mellan de olika 

alternativen. Är samkönade par möjligen mer jämställda i sina efternamnsval? Det skulle 

även vara intressant att göra en studie där man jämför efternamnsval vid äktenskap hos par 

på olika orter. Det är möjligt att det skulle skilja sig ganska mycket mellan t.ex. landsbygd 

och stad. Andra namnstudier som skulle vara intressanta att göra vore att undersöka hur par 

gör med sina efternamn vid skilsmässa och vems efternamn ogifta pars barn får. Tyvärr 

hade jag inte möjlighet att undersöka detta denna gång, men det ska bli intressant att se om 

dessa frågor kan ligga till grund för framtida undersökningar. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
Frågor till de intervjuade informanterna. 

1. När gifte ni er? 
2. Hur gamla är ni? 
3. Var bor ni? 
4. Vad hette ni innan äktenskapet? 
5. Vilket/vilka efternamn valde ni? 
6. Var det självklart vilket/vilka efternamn ni skulle ta? Eller diskuterades det fram? 
7. Vad var viktigt vid valet av efternamn? 
8. Fanns det några andra alternativ?  


