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Nu var det sagt, nej, det var skrivet.
Eskil var satt på pränt. Hon visste
vilken förundran detta skulle väcka,
detta med namnet.
Gunilla Linn-Persson: Eskil. Riddaren
av syrenbersån (2010)
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Förord

Många har frågat mig hur det kommer sig att jag har blivit så intresserad
av namn. Själv har jag frågat mig hur det kommer sig att varenda människa
tycker att det är så intressant med namn! För om det är något jag har märkt
under arbetet med den här avhandlingen så är det att namn intresserar och
engagerar nästan alla. För mig har avhandlingsskrivandet varit oerhört
spännande, givande och nästan alltid roligt. Jag vill här tacka alla som på olika
sätt har underlättat arbetet.
Först vill jag rikta ett tack till de föräldrar som deltog i enkäten och intervjusamtalen och generöst delade med sig av sina tankar och erfarenheter. Utan er
skulle det inte ha blivit någon avhandling! Även föräldragruppsledarna som
lät mig komma och genomföra intervjuerna och disponera befintliga lokaler
är värda ett stort tack.
Mina två handledare, Staffan Fridell och Catharina Nyström Höög, har
turats om att vara huvudhandledare respektive biträdande handledare under
årens gång. Ni har kompletterat varandra fint; Staffan med sina namnkunskaper
och öga för detaljer i språk och tanke och Catharina med sin sociolingvistiska
kompetens och förmåga att upptäcka stora strukturer och sammanhang. Jag är
väldigt tacksam för att jag har fått ha er båda som handledare.
Många har läst och kommenterat manuset i avhandlingens slutskede. Vid
slutseminariet var Anna Gunnarsdotter Grönberg opponent. Jag vill också
tacka övriga seminariedeltagare för värdefulla kommentarer. Björn Melander
har gett mig många goda råd kring statistiken i avhandlingen. Jag har också
fått särskild hjälp av Tobias Dalberg med beskrivningen av de statistiska
testen. Jenny Nilsson, Hedda Söderlundh och Karolina Wirdenäs har gett mig
viktiga synpunkter på samtalsanalyserna i avhandlingen. Staffan Nyström
och Aud-Kirsti Pedersen har läst och kommenterat texten ur namnperspektiv.
Vidare vill jag tacka Mats Thelander för hans synpunkter på textens formalia
och Svante Strandberg för hans noggranna redaktörsgranskning.
Under årens gång har jag fått en del ekonomisk hjälp för att finansiera enkätutskick och inspelningsutrustning. Jag tackar Herbert och Karin Jacobssons
stiftelse, Ortnamnssällskapet i Uppsala, Otto von Friesens stiftelse, samt
Stiftelsen Lars Hiertas minne för deras bidrag.
Det har varit givande att få vara en del av namnmiljön i Uppsala. Jag har
fått en mängd intressanta frågor och kommentarer i samband med föredrag vid
det högre seminariet i nordisk namnforskning. Jag har också verkligen upp17

skattat den sociala samvaron och trevliga stämningen under postseminarier
och namnkonferenser. Ett särskilt tack vill jag rikta till Eva Nyman, som
såg till att jag åkte från Göteborg till Uppsala redan i samband med arbetet
med min D-uppsats, och till Thorsten Andersson, som efter det besöket uppmuntrade mig att också söka till forskarutbildningen i Uppsala. Under slutarbetet med avhandlingen har jag haft förmånen att disponera en forskarplats
vid Dialekt och Ortnamnsarkivet i Göteborg (DAG). Detta är jag mycket
tacksam för och jag vill också tacka personalen där för trevligt sällskap under
lunch- och fikapauser.
När jag påbörjade forskarutbildningen kom jag till Uppsala från Göteborg
och var ny i stan. Doktorandföreningens aktiviteter och sammanhållningen
bland doktorandkollegorna gjorde att jag snabbt kände mig välkommen. Jag
vill särskilt tacka Erik Falk som jag delade rum och avhandlingsfaser med
under de första åren och Elin Pihl som därefter blev min rumskamrat och
goda samtalspartner. Jag vill också tacka Märit Frändén för intressanta namndiskussioner och uppmuntrande tillrop. Under det sista året saknade jag övernattningsbostad i Uppsala och tackar för att ha fått låna sängar, soffor och
madrasser, liksom kvällssällskap, av vänliga doktorandkollegor. Allt som
oftast var det Elin Pihl som fick ställa upp, men också Theres Bellander, Saga
Holgersson och Hedda Söderlundh har släppt in mig i sina hem.
Slutligen vill jag tacka mina vänner i södra Sverige, som inte gett upp hoppet
om mig trots min ständiga fysiska eller psykiska frånvaro, och min familj
som hela tiden har stöttat och trott på mig. Ett särskilt tack till mamma Britta
som också har hjälp till med korrekturläsningen. Mitt sista tack går till min
käre make Viktor. Det var du som först uppmanade mig att söka till forskarutbildningen och du har funnits vid min sida genom hela avhandlingsskrivandets berg-och-dal-bana. Tack!
Göteborg i mars 2011
Emilia Aldrin
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1. Inledning

Alla barn som föds i Sverige måste enligt lagstiftningen få ett namn (minst
ett förnamn och ett efternamn). Detta innebär att barnet får en etikett som gör
det praktiskt möjligt att tala om barnet som en unik person som är åtskild från
alla andra personer. Namnet väljs emellertid sällan enbart av detta praktiska
skäl. Att välja namn till ett barn handlar också om känslomässiga, estetiska,
ideologiska och sociala förhållningssätt. Föräldrarna lägger (mer eller mindre
medvetet) något av sina erfarenheter, värderingar och förhoppningar i namnet.
Så småningom blir namnet också en del av barnets identitet. Barnet kommer
att lystra till namnet, förknippa det med sig själv och integrera det i sin person.
Den här avhandlingen handlar om föräldrars val av förnamn till sina barn
ur ett språksociologiskt och identitetsteoretiskt perspektiv. Den handlar om
vilka slags namn som föräldrar i det tidiga 2000-talets Sverige väljer, hur de
resonerar om namnvalet, vilka betydelser de tillskriver olika namn och vilka
sociala strukturer och identiteter de därmed bidrar till att skapa.
Begreppet identitet är centralt och förstås som en aktivt skapad och ständigt
föränderlig process. Namnval blir ur detta perspektiv en potentiell resurs som
föräldrar kan använda för att skapa så kallade sociala positioneringar, vilka
ses som identitetens beståndsdelar. Med en social positionering menas i det här
sammanhanget en konkret handling som innebär ett socialt ställningstagande.
Det kan till exempel handla om att genom namnval uttrycka en viss relation
till olika individer, grupper, livsstilar, värderingar, fenomen eller kontexter.
Genom att skapa olika sociala positioneringar bygger föräldrarna upp olika
bilder av sig själva, andra och sina förväntningar på barnet och deltar på så sätt
i en identitetsskapande process.
Det material som ligger till grund för studien är dels en enkätundersökning, dels gruppintervjuer. I båda fallen är deltagarna nyblivna föräldrar i
Göteborgsområdet. Det är inte bara det valda namnet i sig som undersöks utan
också hur föräldrarna resonerar kring namnvalet, vilka aspekter de uttrycker
att de har funderat kring, vad de tycker har varit viktigt och oviktigt, hur de
beskriver namnet, vilka egenskaper de har sökt och vilka de har undvikit,
vilka associationer och värderingar de ger uttryck för, samt hur föräldrarna
i sina beskrivningar förhåller sig till varandra, till barnet och till personer i
omgivningen. Enkätmaterialet analyseras i första hand med kvantitativa
metoder som inspirerats av traditionell variationslingvistik och statistisk
sambandsanalys. Intervjuerna analyseras i stället kvalitativt med hjälp av en
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kombination av interaktionell sociolingvistisk analys, kategoriseringsanalys
och analys inspirerad av conversation analysis (CA). Genom att kombinera
olika material och metoder hoppas jag kunna skapa en mångfasetterad förståelse av hur förnamnsval kan användas för att konstruera sociala betydelser
och positioneringar på olika nivåer. Avhandlingen kan både läsas som en
undersökning om sociala funktioner hos förnamn och förnamnsval och som
en undersökning om hur människor använder språket för att skapa sina egna
och andras identiteter.

1.1 Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka hur föräldrar i
Sverige i början av 2000-talet använder val av förnamn till sina barn som del
i en identitetsskapande process. Målet är att därigenom kunna öka kunskapen
om förnamnsval som social handling. De huvudsakliga frågeställningar som
berörs i avhandlingen är följande:
1. Hur kan föräldrars val av förnamn till sina barn betraktas ur ett identitetsperspektiv?
2. Vilka slags identiteter skapas?
3. Hur skapas dessa identiteter?
4. Vems identitet rör det sig om?
Avhandlingens syfte är alltså mångfaldigt. För det första att undersöka i vilken
mån ett identitetsteoretiskt ramverk kan tillämpas på föräldrars namngivningssituation och huruvida det empiriska materialet stöder en sådan tolkning. För
det andra är syftet att beskriva vilka slags identiteter som skapas genom namngivningsprocessen. Här är det min avsikt att främst studera relativt varaktiga
identitetstyper som föräldrar återskapar upprepade gånger i sitt resonemang
om namnvalet och som de i viss mån är medvetna om och aktivt orienterar
sig mot. Detta kallas i avhandlingen identitetsskapande på lokal nivå. Jag
vill också komplettera detta med analyser av dels sådana identitetstyper som
skapas mer eller mindre tillfälligt och omedvetet inom ett samtal (identitetsskapande på mikronivå) och dels sådana identitetstyper som skapas i relation
till makrosociala strukturer (identitetsskapande på makronivå). För det tredje
är syftet att belysa hur identitetsskapandet sker. Jag vill här undersöka vilka
aspekter av namnet, namnvalet och resonemanget om namnvalet som föräldrarna tar fasta på och använder på ett identitetsskapande sätt och i vilken mån
olika resurser används för att skapa olika slags identiteter. För det fjärde vill
jag också beröra frågan om vems identitet som namnvalet bidrar till att skapa.
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Här vill jag med utgångspunkt i det empiriska materialet diskutera i vilken
mån föräldrarna respektive barnet kan ses som föremål för identitetsskapande
genom namnval.

1.2 Avhandlingens disposition
Avhandlingens första kapitel innehåller en inledning och presenterar avhandlingens syfte och frågeställningar. I nästa kapitel, kapitel 2, ges en kort
beskrivning av forskningsläget på området, vilken är tänkt att fungera som en
bakgrund till den föreliggande undersökningen. Därefter behandlas, i kapitel
3, de teoretiska utgångspunkter som genomsyrar avhandlingen. I kapitel 4
redovisas de material och metoder som används samt några etiska överväganden i samband med dessa. Avhandlingens analysdelar finns i kapitlen 5-12.
Kapitel 5 presenterar en modell över lokala positioner som många föräldrar
i materialet förhåller sig till i sitt identitetsskapande genom namnvalet och
resonemanget om namnvalet. I de därpå följande kapitlen diskuteras positionerna ”vanlig” och ”originell” (kap. 6), ”traditionell” och ”modern” (kap. 7),
”praktisk” och ”estetisk” (kap. 8), samt ”svenskorienterad”, ”internationellt
orienterad” och ”utlandsorienterad” (kap. 9). Här belyses också hur dessa
lokala positioner samverkar med positioner på mikro- och makronivå. I kapitel
10 diskuteras dessutom några specifika livsstilsrelaterade positioner. Kapitel
11 innehåller en analys av hur föräldrar kombinerar flera olika positioneringar.
Kapitel 12 belyser relationen mellan föräldrarna respektive barnet som föremål
för identitetsskapandet. En sammanfattning och avslutande diskussion av
avhandlingens resultat ges i kapitel 13. Därefter ges en kort sammanfattning
på engelska. Slutligen kan den som vill längst bak i avhandlingen finna bilagor
med enkätformuläret, intervjuguiden, samt ett register över samtliga tilltalsnamn i enkätmaterialet, hur dessa har kategoriserats och var i avhandlingen
de behandlas. Förteckningar över exempel samt tabeller, figurer och diagram
finns längst fram i avhandlingen, direkt efter innehållsförteckningen.
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2. Tidigare socioonomastisk forskning om
förnamn och förnamnsval

Den här avhandlingen befinner sig i skärningspunkten mellan namnforskning
och sociolingvistik inom det forskningsområde som kallas socioonomastik. I
likhet med sociolingvistiken började denna inriktning utvecklas i mitten av
1900-talet och behandlar namn utifrån ett socialt perspektiv. Ett huvudantagande är att namn är socialt förankrade och bör studeras utifrån sin sociala
kontext (Debus 1995). I en nyligen utkommen antologi beskriver Akselberg
socioonomastiken som ”vitskapen om korleis namnebruken i eit samfunn
varierer i høve til ekstraonomastiske tillhøve i samfunnet, som t.d. sosiale,
kulturelle og materielle faktorar” (Akselberg 2010:16). Forskare från flera
olika discipliner och i olika delar av världen har anammat detta synsätt och
studerat namnets funktioner som ett socialt fenomen. Det rör sig inte bara om
namnforskare och språkvetare utan också om etnologer, antropologer, sociologer, historiker och ekonomer som utifrån sina respektive utgångspunkter
har ställt olika frågor till namnmaterialet. Det är inte heller bara personnamn
som har studerats – även om dessa namn är i fokus inom majoriteten av de
socioonomastiska undersökningarna – utan det förkommer även att namn
på geografiska lokaliteter, djur, företag med mera både i samtiden och under
historiska tidsperioder har studerats. Området har getts ett förnyat intresse
under de allra senaste åren och det har börjat ske en förskjutning från fokus på
variationen av namn till fokus på bruket av namn i olika sociala kontexter (för
studier som behandlar det senare, se Ainiala 2005, C. Johansson 2007, Eigennamen in der gesprochenen Sprache 2010, Namn – en spegel av samhället
förr och nu 2010). I det följande kommer jag att ge en kort översikt över
studier som fokuserar specifikt på förnamn och förnamnsval (i första hand
i senmodern tid, med vilket jag här avser sent 1900-tal och tidigt 2000-tal)
och som använder sociologiska eller språksociologiska teorier och metoder.
Denna framställning har också publicerats i en mer utförlig version i en konferensrapport (Aldrin 2008).
Det brukar med jämna mellanrum dyka upp diskussioner om förnamns
sociala betydelser i svenska medier (för exempel från de senaste åren, se
Wahlund i Expressen 2003, Swanberg i Allt om barn 2008). Det lyfts då
ofta fram att förnamn uppvisar någon typ av social variation, men grunderna
för dessa antaganden är ofta oklara eller baserade på begränsade empiriska
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iakttagelser. Det finns heller inte många vetenskapliga undersökningar om
förnamn eller förnamnsval ur socioonomastiskt perspektiv i Sverige. Några
av de studier som finns behandlar historiskt material. Det gäller exempelvis
Linnea Gustafssons avhandling om hur nya namn introduceras och sprids i
Skellefteåbygden under perioden 1791–1890. Denna utförliga kvantitativa
studie visar att nya namn främst återfinns bland grupper med hög socioekonomisk status (högre och lägre borgerskap) under denna period. Gustafsson
tolkar detta i enlighet med diffusionsteorin, vilken innebär att nymodigheter
antas spridas hierarkiskt uppifrån och ner i samhället. Högstatusgrupper
introducerar nya fenomen för att särskilja sig från grupper med lägre status,
medan lågstatusgrupper efter hand anammar dessa för att efterlikna de
högre grupperna, vilket i sin tur leder till att processen upprepas (Gustafsson
2002:44). Även Vera Lifs avhandling om ingermanländares namnskick under
1900-talet behandlar främst ett historiskt material, även om de yngsta personerna där är födda på 1960-talet. Lif kombinerar arkivmaterial, enkäter och
intervjuer och anlägger flera olika sociala perspektiv på analysen. Hon visar
bland annat att det inte finns något enkelt samband mellan de valda namnens
språktillhörighet och namnbärarens självkategorisering som ingermanländare,
svensk, finne eller någon annan kulturell identitet (Lif 2004:211). De yngsta
personerna uppvisar störst variation i sättet att kategorisera sig själva, vilket
tolkas som ett resultat av att dessa ofta har växt upp helt i Sverige och endast
fått knappa upplysningar om föräldrarnas erfarenheter i sitt hemland, vilket
leder till ökad osäkerhetskänsla (Lif 2004:225).
Förnamns sociala variation i Sverige i senmodern tid har studerats i några
mindre undersökningar. Kaj Boalt (1963) har i en undersökning om förnamnsvariationen i några församlingar i Stockholmsområdet 1959 tagit upp
samband mellan namntyp, socialgruppstillhörighet och ålder. Boalt fann en
svag tendens att föräldrar i så kallade lägre sociala grupper oftare hade valt
namn som tidigare varit omoderna i landet, medan föräldrar i högre sociala
grupper något oftare valde utländska namn. Han kunde också se att yngre
föräldrar i något högre grad än äldre valde utländska namn. Sven Benson
(1985) har i en artikel beskrivit vissa skillnader i förnamnsvariationen inom
de politiska blocken i Sverige år 1980. Det var betydligt vanligare med tre
förnamn inom det borgerliga blocket än inom det socialdemokratiska blocket
visar Benson, som dock inte gör någon vidare tolkning av sina resultat.
Ulla-Britt Kotsinas (2004:102) har i en studie av språkbruket hos ungdomar
i två Stockholmsförorter noterat att ungdomarna i högstatusförorten främst
använde det officiella tilltalsnamnet när de talade till och om varandra, medan
ungdomarna i lågstatusförorten i högre grad använde smeknamn och öknamn.
Hon finner också indikationer på att olika typer av förnamn förekommer i
de olika områdena. En mer kvalitativ studie har genomförts av Charlotte
Hagström (2006). Hagström undersöker människors resonemang kring sina
egna och andras förnamn och visar att många tycks få associationer om social
tillhörighet utifrån namnet. Denna undersökning är emellertid mer deskriptiv
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än analytisk och framstår inte som helt systematisk. Således saknas det en
omfattande studie som på ett djupgående och systematiskt sätt belyser hur
förnamnsval i Sverige i senmodern tid hänger samman med sociala strukturer.
Inom övriga Norden, Europa och USA är den förnamnsinriktade socioonomastiken ett mer etablerat forskningsområde. Grovt sett kan studierna
delas in i tre grupper utifrån deras sätt att angripa ämnet. En grupp består
av undersökningar som är inriktade på namnvariationen i sig och har som
syfte att undersöka om enskilda namn eller namntyper kan kopplas till olika
sociala grupper vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsperiod (Leys
1974, Andersen 1987, Kisbye 1987, Lieberson & Bell 1998, Lieberson 2000,
Besnard & Desplanques 2001, Gerhards 2003, Fryer & Levitt 2004, Bloothooft
2006). En annan grupp utgörs av studier som i stället ägnas åt att undersöka
föräldrars namngivningsmotiv och bidragande orsaker till namnvalet i relation
till sociala strukturer (Rossi 1965, Debus & al. 1973, Søndergaard 1976,
Svanevik 1987a, Vandebosch 1998). Som en tredje grupp är det möjligt att
urskilja studier som fokuserar på de sociala konnotationer och associationer
som väcks av förnamn (Søndergaard 1976, Vandebosch 1998).
De flesta av undersökningarna på området utgår från olika typer av födelseregister och studerar då enbart hur namntyper varierar (Leys 1974, Andersen
1987, Kisbye 1987, Lieberson & Bell 1998, Lieberson 2000, Besnard &
Desplanques 2001, Gerhards 2003, Fryer & Levitt 2004, Bloothooft 2006).
En annan vanlig metod är enkätundersökningar, vilken innebär att även
föräldrarnas motiv för namnvalet studeras (Debus & al. 1973, Svanevik
1987a, Søndergaard 1976, Vandebosch 1998). Intervjuundersökningar har
däremot påfallande sällan använts. Föräldrars fritt formulerade tankar och
längre berättelser om förnamn och förnamnsval har alltså inte kunnat studeras i nämnvärd utsträckning. Viktiga undantag är emellertid studierna av
Rossi (1965) och Hagström (2006). Hagström utnyttjar dessutom olika diskussionsforum på internet som kompletterande material, vilket är metodiskt
intressant. Oavsett insamlingsmetod bearbetas och analyseras materialet i de
flesta studier kvantitativt. Ett undantag är återigen Hagströms studie (2006).
Trots de många kvantitativa inslagen i forskningen, saknas ofta utförligare
redogörelser för de använda metoderna, liksom problematiserande utvärderingar av desamma (se även kritik framförd av Gerhards 2003:40). Ett annat
genomgående drag i undersökningar på området är att kontextens betydelse
för föräldrarnas sätt att resonera kring namnvalet nästan aldrig studeras.
Majoriteten av undersökningarna på området saknar mer utförliga teoretiska
resonemang (se även kritik framförd av Debus 1995:345). Studierna är främst
är inriktade på att undersöka om det finns skillnader i namnbruket som kan relateras till sociala strukturer, inte hur och varför dessa skillnader uppkommer.
En bidragande orsak till att så få studier inkluderar allvarliga försök till att
förstå och förklara den observerade variationen är troligen att namnforskningen av tradition saknat de teoretiska perspektiv från exempelvis socioling24

vistik, sociologi eller kulturantropologi som behövs för att kunna göra detta.
En annan bidragande orsak kan vara att det ofta har varit namnvariationen
snarare än namngivningsprocessen eller det faktiska bruket av namn som har
varit forskarnas intresse och utgångspunkt, vilket ger få möjligheter att inkludera utomspråkliga faktorer i analysen. Bland de studier som faktiskt använder
någon förklaringsmodell förekommer flera varianter, vilka emellertid alla har
gemensamt att de tar förekomsten av sociala kategorier och deras betydelse
mer eller mindre för given. Studier från de senaste decennierna tenderar dock
att vara något mer socialkonstruktionistiskt än deterministiskt inriktade och
något tydligare framhäva föräldrars roll som aktiva och medvetna namngivare
snarare än passiva speglingar av strukturer. En studie vars teoretiska diskussion särskilt kan lyftas fram här är Lieberson (2000). Lieberson undersöker
förnamnsmode i USA under 1900-talet och diskuterar och problematiserar
ingående både interna förändringsmekanismer i namnförrådet och betydelsen
av det han kallar social smak. Han berör också hur den sociala smaken kan
antas uppstå. Vidare förekommer det också i allt fler studier på området att
etnicitet, kön och religion lyfts fram som viktiga intersektionella, det vill
säga samverkande, aspekter att studera i sammanhanget (se exempelvis Rossi
1965, Lieberson & Bell 1998, Fryer & Levitt 2004, Bloothooft 2006).
Den här avhandlingen skiljer sig från tidigare studier på området på flera
sätt. För det första används delvis andra material och metoder. Medan tidigare undersökningar oftast har varit strikt kvantitativa och i något fall strikt
kvalitativ, görs här en ansats att kombinera olika metoder för att skapa en
mer mångfasetterad bild. Genom att vid sidan av enkäter också inkludera ett
material bestående av gruppintervjuer i undersökningen skapas en förutsättning för att i högre grad än tidigare kunna studera förnamnsval i relation till
sociala strukturer på flera olika nivåer, både stora makrosociala strukturer och
mer småskaliga sociala strukturer som uppstår i ett samtal. Intervjumaterialet
innebär också att föräldrars längre resonemang om namnvalet kan redovisas
och att de omgivande kontexterna runt resonemangen kan studeras. För det
andra ställs i avhandlingen inte bara frågan om det finns någon social variation
i namnbruket, utan här fokuseras också – och framför allt – på hur och varför
sådana skillnader uppkommer. För det tredje tillämpas andra teoretiska perspektiv än vad som tidigare har varit gängse inom socioonomastiken. I stället
för att betrakta sociala grupper som fasta, på förhand existerande kategorier
som enkelt kan studeras i relation till namnvariationen betonas här de enskilda
namngivarnas aktiva roll i skapandet av olika sociala strukturer genom
namnvalet och dessas föränderliga och flexibla karaktär. Därmed hoppas
jag kunna förnya forskningsområdets syn på samspelet mellan namnval och
sociala strukturer. För att möjliggöra detta har jag anammat ett antal teoretiska utgångspunkter utanför namnforskningen, vilka kommer att beskrivas
utförligare i nästa kapitel.
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3. Teoretiskt ramverk

För att förstå förnamnsgivningens sociala relevans använder jag en kombination av onomastiska och sociolingvistiska perspektiv. Avhandlingens
utgångspunkter i namnteorin och min syn på förnamnets status och funktioner
i språket beskrivs i avsnitt 3.1. Utgångspunkter hämtade från olika delar av
sociolingvistiken behandlas i avsnitt 3.2. Jag tar först upp några allmänna
sociolingvistiska förhållningssätt och redogör därefter för några mer specifika
teoretiska perspektiv hämtade från identitetsteorier (3.2.1) och samtalsforskning (3.2.2). De konkreta analytiska verktyg och begrepp som används
behandlas i avsnitt 3.3. En sammanfattning görs i avsnitt 3.4.

3.1 Namnteoretiska utgångspunkter
Namnforskningen är en vetenskap som till stor del är sprungen ur språkvetenskapen. Inom namnforskningen har egennamnen traditionellt främst betraktats
som en särskild typ av lingvistiska konstruktioner, som skiljer ut sig på flera
sätt från det övriga ordförrådet och som därför behöver studeras utifrån särskilda frågeställningar och förutsättningar. Egennamnens primära syfte anses
vara att identifiera och individualisera, det vill säga för personnamnens del
att göra det möjligt att peka ut och omtala enskilda personer (T. Andersson
1983:11, Zilliacus 2002:136). Denna monoreferentiella funktion skiljer dem
från övriga ordklasser i språket. Ett egennamn placerar inte in individer i en
särskild grupp, utan pekar ut dem som enskilda individer. Substantivet stol
refererar alltid till ett föremål som ingår i en grupp med vissa prototypiska
egenskaper (till för att sitta på, med en sits och ett ryggstöd) – men personnamnet Anna refererar till en enskild person och personer som heter Anna kan
därför se ut och uppträda på en mängd olika sätt. Detta får konsekvenser för
hur egennamnen behandlas grammatiskt och semantiskt i språket. Exempelvis
böjs egennamn normalt inte i pluralis och de anses i princip inte ha någon
lexikal betydelse (jfr van Langendonck 2007:22–81). Däremot anses egennamn enligt många forskare kunna ha så kallade presuppositionella betydelser
(van Langendonck 2007:86). Dessa gör det möjligt att känna igen en lingvistisk konstruktion som just ett egennamn och mer specifikt som ett person26

namn, veta hur namnet ska behandlas grammatiskt, samt få olika associationer
och väckta känslor i relation till olika namn.
Eftersom egennamnen skiljer sig så mycket från andra ord i språket har
flera forskare argumenterat för att man bör räkna med att det finns ett särskilt
mentalt ordförråd bestående enbart av namn och namnleder vid sidan av det
vanliga mentala lexikonet (T. Andersson 1996, Nyström 1998). Detta mentala
namnförråd brukar kallas onomastikon och innehåller alla de namn och namnelement som en människa har hört eller använt. Det aktiveras varje gång någon
kommer i kontakt med ett namn och hjälper individen att känna igen, tolka
och förstå ett namn, ibland genom kopplingar till det övriga mentala lexikonet
och de semantiska betydelser som lagras där (Nyström 1998:231–233). Varje
människa antas ha ett personligt mentalt onomastikon, men vissa delar tros
vara gemensamma för alla personer inom en språkgemenskap. Till skillnad
från det övriga mentala lexikonet anses onomastikonet vara betydligt mer
föränderligt och förnybart, både på individnivå och språknivå (T. Andersson
1996:21–22, van Langendonck 2007:308–309).
Egennamn ses emellertid inte bara som ett lingvistiskt fenomen inom
namnforskningen, utan ofta framhävs också deras status som ett kulturellt och
socialt fenomen. Kurt Zilliacus (2002:178) skriver på följande sätt om namnforskarens uppgifter:
Som kulturforskare har vi inte att analysera namnen och fakta bakom
dem som sådana, utgående från några allmänt vetenskapliga synpunkter,
utan att bedöma namnen som produkter av en bestämd kultur och ur den
kulturbärande befolkningens synvinkel försöka fastställa varför namngivarna har gett namnen och hur de har valt att göra det.

Det är denna teoretiska tradition jag ansluter mig till i den här avhandlingen
och det är därför främst egennamnens funktioner bortom de rent individualiserande och deras egenskaper bortom de etymologiska och grammatiska som
jag väljer att fokusera på. Flera tidigare namnforskare har lyft fram funktioner
hos personnamn som sträcker sig utöver den rent identifierande. Georg
Søndergaard (2000:10–12) har skrivit att personnamnet uttrycker vilken
relation som råder mellan namnbrukare och namnbärare, signalerar olika
sociala förhållanden hos namnbäraren och ibland visar religiösa och magiska
föreställningar. Thorsten Andersson (1996:16–22) talar om att personnamn,
liksom andra egennamn, vid sidan av en individualiserande funktion också
kan ha en emotiv funktion, en ideologisk funktion och en samhörighetsskapande funktion. En emotiv funktion innebär att namnet ges i syfte att skapa
en viss känsloladdning. Detta blir tydligt när det gäller många smeknamn och
öknamn (såsom Gulleplutt eller Galenpanna), men kan också gälla förnamn.
En ideologisk namnfunktion innebär att namnet ges i syfte att uttrycka en
viss idé, såsom politisk, religiös, magisk eller på annat sätt ideologisk. För
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förnamnens del kan det exempelvis röra sig om uppkallelse efter ideologiskt
relaterade förebilder eller namn som till form eller associationer uttrycker
vissa värden som ansluter till innehållet i en viss ideologi. Namn kan också
ha en samhörighetsskapande funktion. Egennamn utgör ofta en väsentlig del
av ett gruppspråk och är också mer påtagliga som gruppmarkörer än andra
språkliga kommunikationsmedel, vilket kan ge dem ett starkt symbolvärde
(T. Andersson 1996:21, 35). Detta är kanske allra tydligast för smeknamn och
namn på föremål och platser som är specifikt knutna till en viss liten grupp
av människor, påpekar Andersson. Även förnamn kan emellertid få samhörighetsskapande funktioner på olika sätt.
Jag ansluter mig i den här avhandlingen till de forskare som ser namngivningen som en sociokulturell process och personnamnet som ett sociokulturellt fenomen. Trots att personnamn och personnamnsgivning ofta har studerats ur olika sociala perspektiv finns det ingen självständig socioonomastisk
teori (jfr kritik framförd av Debus 1995:345, Gerhards 2003:40). För att förstå
förnamnsgivningens sociala relevans har jag därför också använt mig av
teoretiska perspektiv hämtade från sociolingvistiken.

3.2 Sociolingvistiska utgångspunkter
Inom sociolingvistiken studeras sambandet mellan språk och samhälle, hur
språkliga fenomen och processer används för att signalera sociala betydelser
och relationer och hur samhälleliga strukturer styr användningen av språket
(Nordberg 2007:11–13). Ett teoretiskt grundantagande är att språket har en
central roll i skapandet och upprätthållandet av sociala strukturer, eftersom det
är genom språket som en stor del av mänsklig kommunikation sker. Det antas
att sociala mönster, relationer och betydelser synliggörs i människors användning av språk. Däremot varierar det huruvida sociolingvistiska forskare ser
språket som något som enbart speglar samhälleliga strukturer eller något som
också skapar dessa strukturer. I det första fallet ses samhällsstrukturerna och
människors positioner i dessa strukturer som avgörande för språkanvändningen (deterministisk syn). I det andra fallet ses människors sätt att använda
språket som avgörande för hur samhället struktureras (socialkonstruktionistisk syn). På senare tid har det också blivit allt vanligare att forskare antar ett
dialektiskt synsätt, där människors språkanvändning både anses påverka och
påverkas av de sociala strukturer som organiserar samhället (se exempelvis
Ochs [1996] 2009:411, jfr även Jaworski & Coupland 1999:12). Det är en
sådan syn jag ansluter mig till i den här avhandlingen. Detta synsätt bygger
på sociologen Anthony Giddens struktureringsteori (Giddens 1984) som
innebär att individen varken är helt bunden eller helt fri i sitt agerande och
att sociala strukturer varken är helt stabila eller helt flytande. Giddens menar
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att samhälleliga strukturer både är ett medel för organiseringen av mänskliga
praktiker och ett resultat av dessa praktiker (1984:25). En utgångspunkt är att
människor alltid har möjlighet att välja mellan olika sätt att agera, vilket med
en engelsk term kallas agency (Giddens 1984:14). Det är enbart genom människors aktiva agerande som det skapas regelbundna mönster i ett samhälles
uppbyggnad och sociala interaktion. För att kunna agera måste människor
emellertid ha kännedom om hur olika situationer konventionellt fungerar, vilka
resurser som konventionellt används för att göra situationerna meningsfulla,
samt lyckas få tillgång till dessa resurser (Giddens 1984:23–24). På så sätt är
individers agerande också beroende av rutiner och erfarenheter och kommer
alltid att återskapa vissa strukturella mönster, vilka i sin tur kan få normativ
kraft att påverka andra människors handlingsutrymme (Giddens 1984:27).
Ett anammande av denna dialektiska syn innebär att jag anser att det inte
bara är den direkta namngivningssituationen som påverkar på vilka sätt människor har möjlighet att agera i och resonera om namnval, utan också större
sociala kontexter. Det kan vara makrosociala strukturer i samhället som ger
upphov till förväntningar på grupptillhörighet och gruppspecifikt agerande.
Det kan vara kulturella traditioner som skapar olika förutsättningar för vad
som är möjligt och önskvärt agerande (se Stier 2003:66). Det kan också vara
pågående och historiska diskurser1 (i media, politik, skolväsen) som skapar
föreställningar kring normer och stereotyper (se Widdicombe 1998: 201, 203,
Hall [1997] 2001:338–339). Samtidigt menar jag att allt agerande är inbäddat
i processer och praktiker som bidrar till att producera och reproducera sociala
strukturer. Det kan exempelvis handla om olika livsstilar (se Eckert 2008) eller
olika samhällsmodeller (se Douglas 1996). I synnerhet det senare har visat sig
få betydelse i avhandlingen och diskuteras mer utförligt i avsnitt 13.5. På så
sätt ser jag enskilda föräldrars namnval och resonemang om namnval som
sammanflätade med större sociala strukturer och menar att föräldrars agerande
i namnvalet både formar och formas av sociala strukturer. Å ena sidan är det
just genom enskilda individers agerande i konkreta situationer som sociala
strukturer och diskurser kan skapas, men å andra sidan kommer dessa i sin tur
att påverka andra individers agerande.
Inom variationslingvistiken låg fokus på språket som system och språkets
variation analyserades utifrån fixerade variabler såsom ålder, kön och social
grupp (Coupland & Jaworski 2009a:23). Det är ur denna tradition som mitt
intresse för språkets – eller närmare bestämt förnamnens – variation kommer,
liksom intresset för vilka strukturer och mönster variationen uppvisar och
vilka sociala betydelser användningen av olika varianter kan få. I likhet med
många variationslingvistiska undersökningar (se exempelvis Labov [1972]
2009, Sundgren 2002, Gunnarsdotter Grönberg 2004) har jag också valt att
Med begreppet diskurs menar jag i det här sammanhanget det Foucault beskriver som ”a
regulated practice that accounts for a certain number of statements” (Foucault 1972:80).
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använda kvantitativa metoder för att undersöka namnvariationens samband
med makrosociala variabler. Den variationslingvistiska inriktningen av sociolingvistiken har emellertid kritiserats på flera sätt. Det har framhållits att den
tillämpar en alltför statisk syn på sociala betydelser (Eckert 2008:454–455),
att den betraktar språket utan hänsyn till de kommunikativa kontexter i vilka
det skapas (Bucholtz & Hall 2005:587–588) och att den i allt för hög grad och
på ett alltför oproblematiskt sätt förlitar sig på kvantitativa metoder (Cameron
[1990] 2009:110–114). Många språkforskare menar idag att variationslingvistiska studier visserligen kan beskriva en del av den sociolingvistiska
kommunikativa kompetens som talare har och som de kan använda som en
resurs för socialt agerande i olika situationer. Däremot menar man att sådana
studier inte kan beskriva vilka sociala kategorier och betydelser som verkligen
blir meningsfulla för talare i en viss situation, samt hur och varför de blir det
(se exempelvis Holmes & Meyer 2003:15, Coupland & Jaworski 2009b:10).
I ett försök att vidga förståelsen för hur föräldrar skapar sociala betydelser
genom valet av namn till sina barn har jag därför valt att också inkludera
perspektiv från identitetsteori och samtalsanalys.

3.2.1 Perspektiv från identitetsteori
Det har utvecklats en mängd teorier inom olika vetenskaper om identitet och
dess betydelse för människors agerande. Detta gör att begreppet är högst
mångtydigt och komplext. Även inom namnforskningen används identitetsbegreppet i viss utsträckning. Det har på senare tid kunnat märkas i en mängd
undersökningar om främst ortnamn (se bidrag i Rapport frå konferanse. Namn
og identitet. Konferanse på Blindern 16. november 2007 och Rapport frå
konferanse. Names and identities II. Konferanse på Blindern 21. november
2008), men också i undersökningar om personnamn (se Personnamn och social
identitet 1998, Lif 2004, Frändén 2010). Den förståelse av identitetsbegreppet
som jag ansluter mig till i avhandlingen kan beskrivas som en sociokulturell
lingvistisk syn. Den är till stor del inspirerad av Bucholtz & Hall (2005) och
bygger på teoretiska antaganden från både sociolingvistik och samtalsanalys,
men också bland annat lingvistisk antropologi.
Jag menar i enlighet med denna syn att identitet är en process som innebär
att individer genom handlingar och yttranden i konkreta situationer ständigt
skapar nya bilder av sig själva och andra. Dessa bilder hjälper individen att
utforska sin syn på vem han eller hon är i ett visst sammanhang och vilken
plats han eller hon har där – och i förlängningen bidrar de också till att skapa
individens identitet och de sociala strukturer som organiserar världen. Samtidigt är individers identitetsskapande också påverkat av de sociala strukturer,
traditioner och diskurser som råder i ett visst samhälle. Jag ser det som att en
individ har en enda identitet, men menar att denna är oerhört mångfasetterad
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och varierande och att olika aspekter av identiteten lyfts fram i olika situationer
utifrån den enskildes behov, önskemål och vanor. Sammanfattningsvis ser jag
identitet som en aktivt skapad, social, interaktionell och ständigt föränderlig
process som sker på flera nivåer och där sociala positioneringar (begreppet
definieras i avsn. 3.3.2) har en central roll.
Identitet är, enligt min syn, ett fenomen som uppstår genom människors
agerande. Det är genom konkreta handlingar som olika bilder av individer
skapas (Widdicombe 1998:191, Bucholtz & Hall 2005:587). Identitet är
därmed inte ett fenomen som existerar i sig självt eller som kan härledas ur en
individs antagna tillhörighet till någon social kategori, såsom kön, ålder eller
social grupp. Identiteten finns inte bara inuti, utan också utanför en människa
och en studie av identitet måste därför fokusera på människors agerande.
Vidare ser jag identitet som ett socialt och interaktionellt fenomen som
skapas i konkreta situationer där deltagare interagerar med varandra utifrån
sociala syften. Identitet innebär att individer presenterar vissa bilder av sig
själva och därmed aktivt (men ofta omedvetet) väljer vem de vill vara. Samtidigt menar jag att identitet inte skapas i ett vakuum där fullständig valfrihet
råder utan i en specifik social situation med särskilda syften och förutsättningar (se även Omoniyi & White 2006:2, Auer 2007:8). Identitetsskapande
sker också alltid i samspelet mellan flera deltagare (se även Ochs 1993:290,
Widdicombe 1998:202–203). Individer kan skapa bilder av sig själva, men de
kan också tillskrivas bilder av andra. Dessutom är de bilder som skapas aldrig
lösryckta, utan får sin betydelse just genom att de skapas i komplexa relationer
till andra bilder (se även Stier 2003:17, van de Mieroop 2008:492). Bucholtz
& Hall påpekar att dessa relationer mellan olika bilder inte bara handlar om
likhet och olikhet, utan också om äkthet och falskhet, samt om makt och
maktlöshet (Bucholtz & Hall 2005:598). Identitet handlar således både om
vem individen är och vem individen inte är, huruvida individen upplevs vara
trovärdig eller inte, samt huruvida individen har makt och auktoritet eller inte
i en specifik situation. Den identitet som en individ skapar vid ett givet tillfälle
styrs såväl av den sociala situationen och de syften som styr denna som av de
bilder och andra handlingar som skapas av övriga deltagare i situationen.
Eftersom individer ständigt möter nya situationer och omges av nya människor måste identiteten hela tiden förändras. Stier beskriver det som att
identitet ”handlar om att befinna sig ’i vardande’ och möta de utmaningar
som man ställs inför” (Stier 2003:12). Identitet är således inte en stabil inre
kärna hos människan, utan något flexibelt och tänjbart. En följd av detta är
att identiteten aldrig kan studeras i sin helhet, utan endast utifrån de fragment
som tydliggörs i en viss situation (Bucholtz & Hall 2005:605–606). Helst kan
identitet liknas vid en ständigt pågående process (de Fina & al. 2006:2). Detta
behöver emellertid inte betyda att identiteten är helt flytande och ständigt ny
(jfr kritik av Block 2006:35–37). Jag menar att identiteten kan ses som både
konsekvent och flexibel. En människas identitet skulle kunna liknas vid ett
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pussel där olika bitar och delar av pusslet läggs till eller plockas bort efter
situation och behov. På så sätt blir det möjligt för individen att anpassa, utöka
och komplettera sin identitet efter situationen samtidigt som han eller hon kan
ha en uppfattning av att hela tiden vara en och samma person i sin helhet.
Slutligen menar jag också att identitetsskapande sker simultant på flera
nivåer (se även Bucholtz & Hall 2005:592, jfr Zimmerman 1998). De olika
nivåerna av identiteten är i ständig samverkan så att positioner på en nivå
kan komma att förknippas med positioner på andra nivåer (Bucholtz & Hall
2005:591). Denna tanke är central för avhandlingen. På identitetens mikronivå
skapas identitetsrelaterade positioner som enbart existerar inom en viss interaktion och som kan vara mycket tillfälliga inom denna, såsom talare, lyssnare,
informant, intervjuare, engagerad, formell, någon som håller med, eller någon
som säger emot. I avhandlingen behandlas sådana positioner enbart i samband
med analyser av intervjusamtal. På en lokal nivå skapas positioner som kan bli
relevanta i en mängd olika interaktioner och situationer, men enbart inom ett
visst lokalt fält, för att använda Bourdieus terminologi (Bourdieu 1987:262–
264). Det rör sig om positioner som blir viktiga att förhålla sig till när det
gäller namngivning, men som inte nödvändigtvis får samma relevans när det
gäller aktiviteter inom andra fält såsom klädstil, fritidsvanor etc. Bucholtz
& Hall (2005:592) beskriver dessa positioner som ”etnografiskt specifika”.
Denna del av identiteten är människor ofta relativt medvetna om (i alla fall
mer medvetna än om mikro- och makroidentiteterna) och orienterar sig relativt
aktivt i förhållande till. Fokus i avhandlingen ligger på identitetsskapande på
denna nivå och de vanligaste lokala positionerna sammanfattas i kapitel 5 och
10. På identitetens makronivå skapas positioner som är relaterade till makrosociala strukturer såsom ålder, kön och social grupp. Dessa positioner kan
bli relevanta både inom flera olika interaktioner och inom flera olika fält. I
avhandlingen behandlas sådana positioner främst i samband med analyser av
enkätmaterialet.

3.2.2 Perspektiv från samtalsanalys
Liksom identitetsteori kan samtalsanalys definieras på olika sätt inom olika
vetenskaper. När jag här talar om samtalsanalys ansluter jag mig till en
vid definition som inkluderar både conversation analysis (hädanefter CA),
interaktionell sociolingvistik och andra inriktningar av den kommunikativt
inriktade talspråksforskningen (en liknande definition har använts av Norrby
2004:48, 63 och Wirdenäs 2002:5–6). Inom denna breda samtalsforskning
studeras språket på olika sätt, men alltid i relation till konkreta samtal och
med fokus på hur dessa byggs upp gemensamt av samtalsdeltagarna samt hur
språket används för att fylla specifika kommunikativa och sociala funktioner
(Norrby 2004:16). Intresset är alltså vad människor gör eller utför med hjälp
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av språket. Jag har hämtat inspiration från flera av samtalsanalysens inriktningar i min analys. En grundläggande teoretisk utgångspunkt, gemensam för
all samtalsanalys, är att samtalet är en arena för skapande och förhandling av
sociala betydelser och att det är genom ett aktivt samarbete mellan alla deltagare i samtalet som dessa betydelser uppnås (Norrby 2004:60–61). Jag har
inspirerats av CA:s syn på samtal som sekventiellt strukturerade och antagandet att alla drag och detaljer i ett samtal potentiellt kan användas för att skapa
sociala betydelser och därför är meningsfulla att studera (se exempelvis Sacks
& al. 1974, Sacks 1992a, 1992b, Wooffitt & Widdicombe 2006). I likhet med
den CA-inriktade samtalsanalysen menar jag också att utformandet av varje
bidrag till ett samtal påverkas av de tidigare bidrag som har gjorts och kommer
att påverka vilka bidrag som hädanefter kan göras (se Hutchby & Wooffitt
1999:38). På så sätt måste enskilda föräldrars resonemang om namnvalet ses
i relation till andras resonemang, liksom till de frågor jag som intervjuare har
ställt till föräldrarna och det som har sagts tidigare. Däremot frångår jag det
snäva kontextbegrepp som används inom CA, som innebär att det enbart är
den språkliga samtalskontexten som forskaren bör ta hänsyn till i analysen (se
Hutchby & Wooffitt 1999:38). I stället ansluter jag mig till en syn som används
inom interaktionell sociolingvistik (se exempelvis Goffman 1967, Gumpertz
1982, Schiffrin 1994, kap. 4, Sociolinguistics 1997, del 7). Forskare inom
denna inriktning menar att det finns större sociokulturella kontexter (i form
av exempelvis makrosociala strukturer, diskurser, förväntningar och föreställningar) som får betydelse för ett samtal och att även dessa bör analyseras
(se Gumpertz & Cook-Gumpertz 1982:1–3, Schiffrin 1994:133–134). Jag
tillämpar inte heller den tydliga deltagarorientering som finns inom CA och
som innebär att det enbart är samtalsdeltagarnas egen förståelse av samtalet
som forskaren ska försöka beskriva (se Hutchby & Wooffitt 1999:15). Jag
håller visserligen med om att det som sägs, hur det sägs och hur andra reagerar
på detta bör ligga till grund för en samtalsanalys. Samtidigt menar jag att de
betydelser som skapas i samtalet både kan vara medvetna och omedvetna för
deltagarna och att även sådana effekter som inte deltagarna själva lyfter fram
eller relevantgör bör analyseras. I analysen använder jag mig därför också av
verktyg och begrepp som kan hänföras till den interaktionella sociolingvistiken, vilket framgår av nästa avsnitt.

3.3 Analytiska verktyg och begrepp
I avhandlingens analyser av föräldrars namnval och resonemang om namnval
används verktyg och begrepp som har hämtats ur de teorier som beskrivits
ovan. I de avsnitt som nu följer kommer jag att redogöra närmare för hur jag
definierar och använder dessa.
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3.3.1 Namnterminologi
De namn som står i fokus för avhandlingen är personnamn, det vill säga namn
som refererar till människor, och närmare bestämt förnamn. Studien koncentreras främst på tilltalsnamn, vilket här motsvarar det förnamn som ibland
kallas huvudnamn, det vill säga det namn som oftast används för att tilltala en
person, som också kan användas i sammanhang som inte är privata, som står
i officiella register och som ingår i en persons namnteckning (jfr Kvillerud
1980:22). Termen används också på Skatteverkets blankett för anmälan av
namn på nyfödda, vilket innebär att den torde vara bekant för enkätdeltagarna.
Tilltalsnamnet kan i Sverige vara barnets första (eller enda) förnamn, men
det kan också vara placerat i mitten eller slutet av en räcka av förnamn. Då
jag med ett samlingsbegrepp vill hänvisa till de ytterligare officiella förnamn
som en person har fått förutom tilltalsnamnet använder jag termen sidonamn
(se även Kvillerud 1980:22). Någon gång använder jag den mer explicita
omskrivningen förnamn vid sidan av tilltalsnamnet.
Inom namnforskningen görs ofta en skillnad mellan namngivning, namnval
och namnbildning för olika sätt att förse en referent med ett namn (T. Andersson
1996:22). Medan namngivning är den övergripande termen syftar namnval
på att namnet har valts ur ett onomastikon med givna namn. Namnbildning
innebär i stället att ett helt nytt namn har bildats. Termen namnval antyder
också att någon medvetet har beslutat att en individ ska få ett visst namn,
snarare än att namnet har kommit till genom en omedveten process under
lång tid (som fallet är för många ortnamn). Det är emellertid oklart exakt var
gränsen mellan namnval och namnbildning går. Även namn som har skapats
genom nybildning innehåller ofta element ur ett onomastikon och skulle
kunna betraktas som namnval i någon mån. För förnamnens del sker namngivning nästan uteslutande genom namnval i den bemärkelsen att de allra flesta
förnamn som barn får existerar sedan tidigare i sin helhet i ett onomastikon.
Vidare rör det sig alltid om att någon har fattat ett medvetet beslut om vilket
namn barnet ska få. Jag kommer därför att använda termen namnval genomgående i avhandlingen – även då jag inkluderar fall av nybildning. En särskild
form av namnval som kommer att behandlas är uppkallelse (se exempelvis
Brylla 2004:7–8). Denna typ av namnval innebär att föräldrarna medvetet ger
barnet namn efter en specifik förebild, såsom en släkting eller idol. Termen
är emellertid delvis problematisk, eftersom den tycks uppfattas på olika sätt
av namnforskare respektive allmänhet när det gäller hur nära kopplat valet av
namn måste vara till denna förebild för att uppkallelse ska anses föreligga. Jag
för ett vidare resonemang om detta i Aldrin 2011.
En term som kommer att användas i denna avhandling, men som inte är särskilt etablerad inom namnforskningen är namngivningsprocess. Jag använder
detta begrepp för att syfta på den process genom vilken namnval sker.
Begreppet används för att lyfta fram flera som jag ser det centrala aspekter hos
förnamnsgivningen, nämligen att det rör sig om en process, en progression
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över tid och en förhandling. Jag introducerar begreppet för att kunna tala om
dessa aspekter som en självklar och integrerad del av föräldrars val av namn
till sina barn, snarare än något som ligger utanför detsamma. Att namnval sker
genom en process är visserligen inte okänt inom namnforskningen, men har
tidigare sällan explicitgjorts på detta sätt. Min syn på namngivningsprocessen
bygger på empiriska resultat utifrån enkäten och intervjuundersökningen inom
ramen för detta avhandlingsarbete och illustreras i figur 1.

Inspirationsfas

Jämförande
fas

Testfas

Beslutsfas

Formaliseringsfas

Narrativ fas

Figur 1. Förnamnsgivningen som process.
Genom begreppet betonas att namngivningen inte bara består av en enskild
performativ handling, utan är en process som sker i flera steg eller faser:
• en inspirationsfas, då föräldrarna mer eller mindre medvetet söker eller
lägger märke till tänkbara namn,
• en jämförande fas, då föräldrarna jämför och utvärderar olika namnförslag,
• en testfas, då föräldrarna testar namnet på barnet eller undersöker
omgivningens reaktioner på namnet,
• en beslutsfas, då föräldrarna faktiskt bestämmer sig för vad barnet ska
heta,
• en formaliseringsfas, då föräldrarna formaliserar namnvalet genom ett
tillkännagivande för omgivningen och rapportering till myndigheter,
samt
• en narrativ fas, då föräldrarna i olika sammanhang får tillfälle att berätta
om namnvalet för andra eller för barnet och eventuellt omvärdera dess
betydelse.
Faserna kan vara mer eller mindre överlappande och inträffa i olika ordningsföljd. Alla faser behöver inte passeras, men det kan också hända att några faser
upprepas flera gånger under processens gång. Den sista fasen kan i princip
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pågå hur lång tid som helst, vilket innebär att namngivningen blir en potentiellt oändlig process.

3.3.2 Hur identitet skapas: social positionering
För att beskriva hur människor i praktiken skapar identitet genom sitt
agerande i namnvalet och resonemang om namnvalet använder jag begreppet
social positionering. Jag definierar det här som de konkreta handlingar eller
yttranden som bidrar till sociala ställningstaganden och individers skapande
av olika bilder av sig själva och andra. Begreppet utvecklades ursprungligen
av Davies & Harré ([1990] 2001) och användes då som ett alternativ till
rollbegreppet. En sammanfattande beskrivning av hur begreppet senare har
använts och tolkats ges av de Fina & al. (2006:7–9). Utgångspunkten är att
det i varje enskild situation finns en mängd olika handlingar, förhållningssätt och uttrycksmöjligheter som en individ kan välja mellan. Varje alternativ
förutsätter och skapar olika sociala positioner och genom att välja ett visst
alternativ placerar sig individen i en viss position (Davies & Harré [1990]
2001:265). Davies & Harré ([1990] 2001:262) talar också om att positioner
är lokaliserade i en struktur av rättigheter (eng. structure of rights) som förbinder dem med särskilda möjligheter och skyldigheter. Bamberg (1997) har
utvecklat konceptet för analyser av människors berättande. Han menar att då
en talare konstruerar innehållet i en berättelse på ett visst sätt och placerar
olika personer i olika roller (såsom aktör/offer, hjälte/fiende) visar han eller
hon en tillfällig version av ”vem jag är” och ”hur jag vill bli uppfattad av
mina åhörare” men också ”hur jag vill att andra ska uppfattas” (Bamberg
1997:337). Bamberg lyfter också fram att positionering i berättande sker på
flera nivåer. Talaren positionerar berättelsens karaktärer i relation till varandra
och i relation till ett händelseförlopp, men talaren positionerar också sig själv
i relation till en situation och publik (Bamberg 1997:337). Jag använder en
vid definition av positioneringsbegreppet och inkluderar här alla de (lingvistiska och icke-lingvistiska) sätt som samtalsdeltagare använder för att uttrycka
sin relation till varandra, situationen, det de talar om och målet med samtalet
och som därmed bidrar till identitetsskapande på olika nivåer. Uttrycken
”att positionera sig”, ”att skapa en positionering” och ”att inta en position”
används synonymt i avhandlingen.
De konkreta språkliga medel som individer använder sig av för att skapa
sociala positioneringar kallar jag i avhandlingen för resurser. Begreppet syftar
på lingvistiska konstruktioner eller sociala och interaktiva handlingar som
indexerar sociala betydelser och som därför kan användas för att skapa sociala
positioneringar. Det används synonymt med begreppen hjälpmedel och verktyg.
Jag använder resursbegreppet för att lyfta fram att social positionering inte
handlar om ett passivt anammande av ett visst lingvistiskt eller onomastiskt
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register, utan är ett aktivt (men ofta omedvetet) ställningstagande som tillåter
kreativitet och förändring. Det är inte resurser som skapar positioneringar,
utan människor som med hjälp av resurser skapar positioneringar. Begreppet
antyder också att fokus ligger på den identitetsskapande processen snarare
än på resultatet. Även andra forskare talar på ett liknande sätt om individers
användning av resurser för identitetsskapande (Ochs 1992:342, Omoniyi &
White 2006:2, Liebscher & Dailey-O’Cain 2007:248).
Länkarna mellan språkliga uttryck – såsom förnamn – och sociala positioner
kan beskrivas som indexikaliska, det vill säga de är inte stabila och a priori
givna utan varierande och kontextbundna (Bucholtz & Hall 2005:594). Ochs
påpekar att indexikalitet till stor del handlar om kännedom om kulturella och
lingvistiska konventioner (Ochs 1992:342, 1993:289). Det är genom att vissa
språkliga uttryck konventionellt förknippas med vissa sociala betydelser inom
en viss kultur eller grupp som det blir möjligt att indexera en särskild social
position genom att använda detta språkliga uttryck. Att skapa positioneringar
kan då ses som att använda sig av de förväntningar och normer som förknippas med lingvistiska uttryck för att skapa olika sociala betydelser (Brewer
2001:117). Samtidigt är relationen mellan lingvistisk form och social position
aldrig direkt, stabil och okomplicerad. Sociala betydelser är inte bara något
som finns tillgängligt för individer att använda sig av, utan också något de
kontinuerligt skapar. Den sociala betydelsen hos ett uttryck kan alltid förfinas,
omvandlas och omtolkas på kreativa sätt (Auer 2007:6). Samma språkliga
uttryck kan därför användas för att indexera flera olika sociala positioner i olika
situationer och av olika personer (Ochs 1993:289). Eckert (2008) uttrycker det
som att varje lingvistisk variabel utgör ett indexikalt fält av möjliga betydelser.
Vilken som helst av de sammanlänkade betydelserna inom fältet kan aktiveras
i en viss situation och varje ny aktivering kan potentiellt förändra hela fältets
struktur (Eckert 2008:454). Vidare kan användningen av en viss lingvistisk
konstruktion antingen åberopa en på förhand existerande indexikal betydelse
eller göra anspråk på en helt ny indexikal betydelse (Eckert 2008:464). Varje
lingvistisk konstruktion måste därför betraktas i relation till den aktuella
situationen, talaren och den interaktionella omgivningen i vilken den används
för att dess sociala betydelse ska kunna förstås. I figur 2 illustreras hur jag
ser på relationen mellan identitet, positioneringar och resurser. Användningen
av ramar i figuren, vilka illustrerar hur identitetsskapandet är inbäddat i
olika praktiker, har inspirerats av Fairclough (1992:73), men kan också jämföras med resonemanget hos Linell (1995:43–44) och Ledin (1997:69–70).
Användningen av olika typer av pilar för att markera olika relationer mellan
de språkliga resurserna, positioneringarna och identiteten har inspirerats av
Ochs (1992:342).
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Figur 2. Relationen mellan identitet, positioneringar och resurser.
Av figuren framgår det att jag ser en individs identitet som en dynamisk process
som äger rum på flera nivåer: mikronivå, lokal nivå och makronivå. Handlingar
på varje nivå både påverkar och påverkas av handlingar på de andra nivåerna
(markeras av dubbelriktade pilar). Figuren visar också att identiteten skapas
genom ett komplext samspel mellan en mängd positioneringar som byggs upp
genom användandet av en mängd resurser. Sambandet mellan användningen
av en språklig resurs och personens identitet är alltså indirekt och medierad
av skapandet av positioneringar. Relationen mellan användningen av en viss
språklig resurs i en given situation och skapandet av en viss positionering i den
situationen uppfattar jag också som indirekt och mycket komplex (markeras
av streckade pilar). Det är svårt att som utomstående förstå effekten av en viss
språkanvändning i en viss situation, och effekten kan också uppfattas på olika
sätt av olika deltagare. Relationen mellan en viss skapad positionering och
personens identitet uppfattar jag däremot som mer direkt (markeras av vanliga
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pilar). Den position som en person gör anspråk på och som andra bekräftar vid
ett visst tillfälle påverkar alltid personens identitet i den situationen. Min uppfattning skiljer sig här från Ochs (1992:340–343) som i sitt resonemang om
skapandet av genusrelaterade identiteter snarare menar att användningen av en
viss lingvistisk resurs anger en särskild positionering (hon använder emellertid begreppen acts, activities och stances) på ett tydligt och direkt sätt. Figuren
ovan illustrerar också att jag menar att vilken position en individ kan inta i
en specifik situation påverkas av andra tidigare och samtidiga positioner som
individen intagit. Detta illustreras av pilarna mellan de olika positioneringarna.2 Dessutom påverkas både tillgången till resurser, skapandet av positioneringar och hur dessa kombineras till en identitet av den aktuella situationen
och av större sociala kontexter i form av makrosociala strukturer, kulturella
traditioner och pågående och historiska diskurser. Samtidigt påverkar identitetsskapandet genom positioneringarna också konstituerandet av den aktuella
situationen och de större kontexterna (markeras av dubbelriktade pilar till de
omgivande ramarna).

3.3.3 Lingvistiska resurser för social positionering
Det finns både lingvistiska resurser och andra resurser som människor kan
använda sig av för att skapa sociala positioneringar. De lingvistiska resurserna
kan dock antas ha en central roll eftersom det är med hjälp av språk som en
stor del av mänsklig kommunikation och socialt samspel sker. För Davies &
Harré är skapandet av positioneringar nära knutet till engagemang i diskursiva praktiker och användning av konceptuella repertoarer. De beskriver det
som att då en talare intar en position ser denna person världen utifrån en viss
utsiktspunkt och i termer av vissa bilder, metaforer och koncept – samt tar
indirekt avstånd från andra (Davies & Harré [1990] 2001:262). Jag ansluter
mig emellertid till en uppfattning om att alla typer av lingvistiska resurser
kan användas för att skapa sociala positioneringar, inte bara val av lexikon
(såsom förnamn) och semantik utan också olika prosodi, dialektala uttal, syntaktiska mönster, strategier för turtagning, berättartekniker etc. (se även Ochs
1993:288–289, Bucholtz & Hall 2005:607–608, Bucholtz 2009:217). Dessutom menar jag att individer också kan använda sig av icke-lingvistiska sociala
handlingar och uttrycksformer (såsom kroppsspråk, umgängesformer, estetik,
konsumtion) som resurser för skapandet av positioneringar (se Jaworski &
Coupland 1999:13, Eckert 2008:457). Vidare kan resurser för social positionering betraktas på olika nivåer. På en allmän nivå kan namnvalet som helhet
ses som en resurs för positionering, men på en mer detaljerad nivå kan enskilda
namntyper ses som resurser som kan indexera olika positioner. På samma vis
kan ett enkätformulär betraktas som en resurs för föräldrars positioneringar på
2
Som framgår av det tidigare resonemanget menar jag att även andra personers positioneringar
har betydelse för detta, men det visas inte i figuren.
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en allmän nivå, men på en mer detaljerad nivå kan respektive enkätfråga och
föräldrarnas förhållningssätt till dessa ses som mer specifika resurser. Och så
kan även ett intervjusamtal bli en resurs för positionering, samtidigt som olika
sätt att uttrycka sig i samtalet också kan ses som olika resurser.
En annan resurs för föräldrarnas sociala positionering i avhandlingen är
ansiktsaktiviteter. Begreppet socialt ansikte (eng. face) har introducerats av
Goffman och kan definieras som de positiva sociala värden som en person gör
anspråk på för sig själv genom sitt sätt att kommunicera och hur detta uppfattas
av andra (Goffman 1967:5). Begreppet är en del i ett slags dramaturgisk förståelse av mänsklig interaktion där livet ses som en scen och varje person blir
en aktör som spelar olika roller i olika situationer. Goffman menar att en viktig
aspekt av mänsklig interaktion är att människor genom sitt sätt att kommunicera visar upp ett visst socialt ansikte (i termer av självkänsla, värdighet och
integritet) som handlar om hur de vill bli uppfattade i en viss situation. Samtidigt kommer människor också att skydda eller hota andras ansikten genom
sitt sätt att kommunicera (i termer av respekt och komplimanger respektive
kritik och elakhet). Det sociala ansiktet skapas således i interaktionen mellan
människor och innebär att vara uppmärksam på det intryck man själv ger och
vilket intryck andra ger genom sitt sätt att tala. Om förväntningarna på en
människa inte stämmer överens med dennas agerande kan denna sägas tappa
ansiktet eller bli utsatt för ett ansiktshot. Det är emellertid också möjligt att
försöka förhindra detta genom att utföra ansiktsskyddande handlingar för
att rädda ansiktet. Teorin om socialt ansikte har också utvecklats av Brown
& Levinson som har introducerat en distinktion mellan en persons negativa
ansikte (möjligheten att bli respekterad och få frihet att agera som man vill)
och positiva ansikte (möjligheten att bli uppskattad och omtyckt) ([1987]
1999:322). Denna modell har emellertid kritiserats bland annat för att i allt för
hög grad betrakta ansiktsrelaterade handlingar som isolerade och medvetna
talakter snarare än effekter som skapas gemensamt av deltagarna i ett samtal
(se exempelvis Landqvist 2001). Hela ansiktsteorin har också kritiserats för
att vara alltför deterministisk, eftersom repertoaren av möjliga ansikten ofta
anses vara begränsad (se Forstorp 2002:40). Dessutom utvecklade Goffman
teorin i 1950-talets USA, vilket innebär en helt annan kulturell inramning än
Sverige i början av 2000-talet. Jag tror emellertid ändå att delar av teorin kan
vara relevanta även här. Ett grundläggande antagande när det gäller föräldrars
resonemang om namnvalet kan vara att föräldrar framställer namnvalet på
ett sätt som får dem själva att framstå på ett positivt sätt och som bibehåller
deras sociala ansikten. I intervjusamtalen om namn, där föräldrarna samtalar
i grupper, måste deras sätt att resonera också ses i relation till hanteringen av
de sociala ansiktena hos övriga deltagare.
Ett anslutande begrepp är prestige. Detta används för att beskriva vilka
värden en talare eller en kommunikativ praktik tillskriver ett visst språk, en
viss dialekt eller varietet. Ofta hänger graden av prestige hos språket samman
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med graden av prestige hos den grupp som språket förknippas med (se exempelvis Giles 1970). Samma språk kan emellertid tillskrivas olika grader av
prestige av olika grupper och i olika sammanhang, vilket påverkar hur talare i
en viss situation väljer att förhålla sig till detta språk (Giles 1970:224, Trudgill
1972:187–188). Även namn kan tillskrivas olika grader av prestige och ett
visst namnval kan bli ett sätt att göra anspråk på en viss prestige. På så sätt
kan föräldrarnas resonemang om namnvalet också ses som ett indirekt sätt att
uttrycka olika grader av prestige i relation till de grupper som de förknippar
olika namn med.
Ytterligare en lingvistisk resurs som kommer att behandlas som socialt
positionerande i avhandlingen är bruket av lingvistisk ackommodation (Giles
& al. 1991, Giles 2009). Ackommodationsteorin innebär att människor som
interagerar ofta anpassar sig efter varandra. Detta kan antingen ske på så sätt
att personerna närmar sig varandra i sitt sociala och lingvistiska beteende,
konvergent ackommodation, eller på så sätt att de avviker från varandra i
sitt sociala och lingvistiska beteende, divergent ackommodation. Genom att
använda konvergent ackommodation kan talare reducera skillnader mellan sig
och uppnå social integrering, samhörighet, uppskattning eller samarbetsvilja
(Giles & al. 1991: 18–21). Genom att använda divergent ackommodation kan
talare i stället framhäva skillnader mellan sig och uppnå integritet eller distans
(Giles & al. 1991:10). Ackommodation kan ske antingen från en talares håll
eller från allas håll. Vidare kan den ske antingen på en eller på flera nivåer i
språket och det är också möjligt för en och samma individ att agera konvergent
på en nivå och divergent på en annan nivå (Giles & al. 1991:11–12). Tankegången kan jämföras med Bucholtz begreppsapparat positiv identitetspraktik
och negativ identitetspraktik (eng. positive and negative identity practice)
(Bucholtz 2009:216). Dessa begrepp innebär på ett liknande sätt (men ur ett
mer socialkonstruktionistiskt perspektiv) hur människor genom sin språkanvändning antingen kan ta avstånd från en identitet som de inte identifierar
sig med eller konstruera en identitet som de faktiskt identifierar sig med.
Överfört på namnval och föräldrars samtal om namn kan det röra sig om att
föräldrar uttrycker att de har valt ett visst slags namn för att efterlikna det
uppfattade namnbruket hos en viss förebild eller grupp som de vill uttrycka
samhörighet med, eller att de uttrycker att de har valt ett visst slags namn för
att ta avstånd från ett namnbruk som de förknippar med en person eller grupp
som de vill uttrycka distans till.
Även kategorisering ser jag i avhandlingen som en lingvistisk resurs för
social positionering. Att kategorisera handlar om att placera en individ, ett
objekt eller ett namn i en viss grupp genom att lyfta fram en enda av alla
de möjliga kategorier som skulle kunna användas för att beskriva individen,
objektet eller namnet. Kategoriseringar innebär skapandet av likhetsrelationer
gentemot andra i samma kategori, men det innebär också skapandet av
åtskillnadsrelationer eller specificeringar gentemot andra kategorier (Billig
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1996:160–163). Människor använder sig hela tiden av kategoriseringar när de
talar om omvärlden, men varje kategorisering kan ändå ses som en specifik
prestation. Genom att använda kategoribundna attribut kan talare förknippa
kategorier med olika aktiviteter, egenskaper, värderingar eller rättigheter
(Sacks 1992a:179, 336, 577, Hester & Eglin 1997:5–6). På så sätt skapar talare
genom kategoriseringarna en viss beskrivning av en social värld, där olika
aktörer kan, får eller måste agera på olika sätt (Baker, Carolyn 1997:143).
Enligt Turner, som grundade den socialpsykologiska teorin self categorization
theory, är kategoriseringar en psykologisk företeelse som är nära knuten till
den inre tankevärlden och kan användas som förklaringsmodell för vissa
beteenden (Turner 1999:11). Harvey Sacks, som utformat den etnometodologiska metoden membership categorization analysis, menar i stället att kategoriseringar är en i första hand diskursiv företeelse som personer använder som
en resurs för att uppnå specifika mål i specifika situationer (Sacks 1992a:41)
och som därför inte bör analyseras separerad från kontexten. Jag betraktar
kategoriseringar som en både psykologisk och diskursiv företeelse. De kan
användas som en resurs för att uppnå specifika diskursiva mål, men de är
också nära knutna till personens tolkning och förståelse av omvärlden. När
föräldrar kategoriserar sig själva, andra och enskilda namn kan det ses som
ett sätt att föra fram olika sociala betydelser i relation till dem, tillskriva dem
attribut, möjligheter och skyldigheter, samt använda sig av dessa funktioner
för specifika syften i situationen. Samtidigt bidrar val av kategoriseringar och
kategoribundna attribut till upprätthållandet eller omskapandet av större diskurser och sociala strukturer.

3.4 Sammanfattning
Avhandlingens teoretiska ramverk är en kombination av perspektiv hämtade
från namnforskning, sociolingvistik, identitetsteori och samtalsanalys.
Förnamn betraktas här som ett sociokulturellt fenomen med en mängd sociala
och kulturella funktioner utöver den grundläggande identifierande funktionen.
Föräldrars val av namn till sina barn betraktas som en namngivningsprocess
som sker över tid, i flera faser och ofta i interaktion mellan flera personer. På
samma sätt som andra delar av språket kan ses som en arena för skapandet
och förhandlingen av sociala betydelser betraktas även förnamnen och föräldrars resonemang om förnamnsvalet på detta sätt i avhandlingen. Mönster
i förnamnens variation och de sociala betydelser som användningen av olika
förnamn kan få blir därför intressanta, men också hur sådana betydelser
behandlas och omförhandlas i konkreta situationer och hur föräldrar använder
sig av dem på meningsfulla sätt. Föräldrarnas samtal om namnvalet betraktas som en gemensam aktivitet, där samtliga deltagares sätt att uttrycka sig
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kommer att påverka vad som blir möjligt och önskvärt att uttrycka för övriga,
samt där även de minsta detaljer i språket kan få sociala och kommunikativa
betydelser och funktioner.
Vidare tillämpas en dialektisk syn på relationen mellan språk och samhälle.
Jag menar att föräldrar i namnvalet och samtalen om namnvalet påverkas av
sociala kontexter (såsom makrosociala strukturer, historiska och pågående
diskurser, samt kulturella traditioner), samtidigt som de också bidrar till att
befästa eller förändra dessa. Vidare menar jag att föräldrarna genom namnvalet och sitt sätt att framställa och resonera kring namnvalet skapar en viss
identitet för sig själva och andra. Identitet uppfattas som en aktivt skapad,
social, interaktionell och ständigt föränderlig process som sker på flera nivåer
(mikro, lokal, makro). Relationen mellan förnamnet (respektive de olika lingvistiska resurser som föräldrarna använder i sitt resonemang om förnamnet)
och identitetsskapandet är emellertid inte direkt, utan medieras av skapandet av
sociala positioneringar. Med detta menas här de konkreta ställningstaganden,
handlingar och aktiviteter som människor kontinuerligt skapar i interaktion
genom att utnyttja språkets indexikaliska betydelser, det vill säga de ständigt
föränderliga sociala betydelser som kan tillskrivas alla språkliga uttryck.
När föräldrar väljer ett visst förnamn förhåller de sig till de sociala betydelser som de uppfattar att det konventionellt eller för tillfället indexerar och
bidrar därmed till att bekräfta eller omskapa förnamnens indexikalitet. Samtidigt innebär deras förhållningssätt att de positionerar sig själva och barnet
på ett visst sätt. Det är det kontinuerliga skapandet av olika positioneringar
som skapar identiteten i en viss situation, enligt min uppfattning. Föräldrars
positioneringar genom namnvalet är inte avslutade i och med att barnet fått
sitt namn och blanketten med anmälan om förnamn har blivit inskickad. Jag
menar att föräldrarna varje gång de berättar om det valda namnet inför omgivningen får en möjlighet att (om de vill) skapa nya positioneringar genom att
framställa namnvalet på ett nytt sätt och därmed ge det nya dimensioner. På
så sätt menar jag att det är föräldrars aktiva identitetsskapande som studeras
i avhandlingen. Andra viktiga analytiska verktyg i analysen av föräldrarnas
skapande av sociala betydelser kring namnvalet är användningen av resurser
såsom ansiktsaktiviteter, prestige, ackommodation och kategoriseringar.
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4. Material och metoder

För att kunna presentera en mångfasetterad bild av identitetsskapandets betydelse vid föräldrars val av förnamn har jag valt att genomföra två delstudier.
Min förhoppning är att olika material och metoder med omväxlande fokus på
makroperspektiv och mikroperspektiv ska komplettera varandra och kunna ge
en mer utförlig bild än vad de ensamma hade kunnat göra (jfr Auer 2007:9,
Wetherell & Edley 2009:201). Den första delstudien är en enkät som främst
har analyserats med hjälp av variationslingvistiska (kvantitativa) metoder. Här
undersöker jag främst vilka generella mönster och normer som framträder
vad gäller namnvariationen och föräldrars resonemang om namnvalet samt
hur dessa mönster hänger samman med skapandet av sociala positioneringar
på lokal nivå och makronivå. Den andra delstudien består av intervjuer som
istället har analyserats med en kombination av samtalsanalytiska (kvalitativa)
metoder. Här undersöker jag snarare hur föräldrar genom samtal aktivt skapar
och omförhandlar olika sociala betydelser och relationer kring olika namn och
namngivningsmönster, samt hur detta meningsskapande hänger samman med
deras positioneringar av sig själva och andra på mikronivå och lokal nivå.
Båda delundersökningarna har genomförts i Göteborgs kommun, ett storstadsområde där det finns människor med många olika sociala förhållanden,
livsstilar och kulturella bakgrunder. Inom kultursociologin har storstaden
beskrivits som en miljö där samhällets strukturer kondenseras och förtätas,
där nya livsstilar växer fram som en följd av anonymitet och frihet och där
sociala markörer tydliggörs (T. Johansson 2003:15, Lidskog 2006:120-126).
Ett storstadsområde framstår därför som särskilt lämpat för en sociolingvistiskt inriktad studie. Just Göteborg har inom urbanforskningen beskrivits som
”de kulturella klassmotsättningarnas stad” (D. Karlsson 2003:106). Jag bor
också själv i Göteborgsområdet och känner väl till dess olika miljöer, vilket
underlättar arbetet. Storstadens speciella karaktär gör emellertid att de resultat
som förmedlas i avhandlingen inte utan vidare kan generaliseras till att gälla
andra delar av Sverige.
I de följande avsnitten beskriver jag de båda delstudierna närmare. Avsnitt
4.1 behandlar enkätundersökningen, medan avsnitt 4.2 behandlar intervjuundersökningen. Varje avsnitt tar upp undersökningens syfte, deltagare,
innehåll och upplägg, metoder för bearbetning och analys samt validitet och
reliabilitet. Avslutningsvis behandlas i avsnitt 4.3 några etiska överväganden
som gäller både enkät- och intervjuundersökningen.
44

4.1 Enkäten
Jag valde att inleda avhandlingsarbetet med att genomföra en enkätundersökning. Syftet med denna var att få en bred, övergripande förståelse för vilka
normer och varierande förhållningssätt som förekommer i föräldrars resonemang om namnvalet, samt att få en uppfattning om huruvida det finns några
kvantitativa samband mellan denna variation och makrosociala variabler.
För detta syfte framstod enkätmetoden som lämplig. Enkäter kan analyseras
kvantitativt för att synliggöra stora mönster och strukturer. Med en enkät är
det dessutom möjligt att nå ut till många personer i olika delar av samhället
på relativt kort tid. Jag valde att distribuera enkäten via post, vilket innebar
en del merarbete vad gäller distribution och insamling (gentemot exempelvis
en webbenkät), men också att jag kunde vara säker på att nå alla föräldrar
i området. Adresserna tillhandahölls av Statens person- och adressregister
(SPAR)3 med tillstånd från Statens personadressregisternämnd. En del av
enkätens resultat har beskrivits i en tidigare publikation (Aldrin 2011). Där
ges också en utförligare beskrivning av metoden.

4.1.1 Deltagare
Enkäten riktades till nyblivna föräldrar, vilka jag antog skulle uppfatta namnval
som ett aktuellt och intressant ämne. Alla hushåll i Göteborgs kommun där
det fanns barn födda under perioden 1 maj till 21 juni år 2007 fick enkäten i
sin brevlåda i början av hösten samma år. Barnen var då mellan tre och fem
månader gamla och hade i samtliga fall fått sina namn registrerade. Totalt
skickades enkäten till 1 021 hushåll. Två påminnelser skickades också ut,
efter två respektive tre veckor. Totalt valde 637 hushåll att skicka in enkäten.
Bland dem svarade emellertid 16 nej på frågan om medgivande till att svaren
används i forskningssyfte (eller lämnade denna fråga tom) och fick därför
uteslutas ur analysen. Det totala antalet användbara enkäter är därför 621,
vilket motsvarar 61 % av utskicket.
Jag gjorde bedömningen att utskicket var tillräckligt stort för att inkludera
ett flertal olika sociala grupper och möjliggöra olika typer av statistiska analyser, utan att bli alltför svårhanterligt (jfr Trost 2001:36–37, Rosengren &
Arvidsson 2002:133, 142). Tyvärr visade sig ändå flera sociala grupper inte
bli representerade i den utsträckning jag hade önskat. En jämförelse av fördelningen av utbildning, ålder, boendeform och kulturella bakgrunder bland dem
som valde att delta i enkäten respektive bland invånarna i Göteborgs kommun
som helhet visar relativt stora skillnader.4 Jämförelsen är visserligen inte oproblematisk, eftersom uppgifterna avseende utbildning och boende i Göteborgs
Se webbplats: www.statenspersonadressregister.se.
Jämförelserna har skett genom c2-analyser. Dessa har beräknats på absoluta tal, men eftersom
grupperna är av mycket olika storlek anges andelarna i procent i tabeller och text.

3
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kommun inbegriper samtliga vuxna invånare, medan enkäten endast inbegriper
nyblivna föräldrar. Men en grov uppfattning om olika gruppers representation
i enkäten torde ändå kunna fås på detta sätt. Jämförelsen visar att åldersfördelningen är likartad bland enkätdeltagarna och i kommunen som helhet även om
vissa skillnader finns.5 I båda grupperna är de flesta mammorna i åldern 30–34
år, men i enkäten utgör dessa mammor en ännu större andel än i kommunen
som helhet (49 % gentemot 40 %)6. Istället finns det i enkäten något färre
mammor än i kommunen som är högst 24 år (4 % gentemot 9 %)7 och 25–29
år (23 % gentemot 26 %)8. Familjernas boendeformer är också likartade bland
enkätdeltagarna och i kommunen som helhet.9 I båda grupperna utgör boende i
hyresrätt den vanligaste boendeformen. Denna boendeform är emellertid ännu
vanligare i enkäten än i kommunen (46 % gentemot 39 %).10 Istället är det
mindre vanligt med boende i bostadsrätt i enkäten (22 % gentemot 32 %).11
Däremot är det ungefär lika stor andel som bor i radhus/villa. Hyresrätt och
bostadsrätt avser alltid lägenhetsboende i avhandlingen. Radhus/villa avser
alltid egenägt boende De största skillnaderna mellan enkätdeltagarna och
kommunen rör emellertid utbildning, vilket visas i diagram 1.12 Föräldrar med
universitetsutbildning på minst 3 år är starkt överrepresenterade i enkäten,
medan alla andra utbildningsnivåer är underrepresenterade.
Diagram 1. Utbildningslängd bland enkätdeltagare respektive i Göteborgs
kommun som helhet, angett i procent.
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Vidare är personer med andra kulturella bakgrunder än den svenska troligen
också underrepresenterade bland enkätdeltagarna, även om uppgifterna inte
heller här är helt jämförbara. Jag kan i alla fall konstatera att andelen personer
Uppgifterna för Göteborgs kommun är hämtade ur Göteborgs stadskansli 2007b.
c2-analys ger p 0,000, DF (frihetsgrader, eng. degrees of freedom) 1, c2 58,844.
7
c2-analys ger p 0,000, DF 1, c2 17,144.
8
Denna skillnad är dock inte statistiskt signifikant. c2-analys ger p 0,190, DF 1, c2 1,715.
9
Uppgifterna för Göteborgs kommun är hämtade ur Göteborgs stadskansli 2007a.
10
c2-analys ger p 0,000, DF 1, c2 98,158.
11
c2-analys ger p 0,000, DF 1, c2 36,017.
12
Uppgifterna för Göteborgs kommun är hämtade ur Göteborgs stadskansli 2007a. Skillnaderna är statistiskt signifikanta för grupperna grundskoleutbildning (c2-analys ger p 0,000, DF 1,
c2 63,199), gymnasieutbildning (c2-analys ger p 0,000, DF 1, c2 46,498) och högskola/universitet minst 3 år (c2-analys ger p 0,000, DF 1, c2 272,944).
5
6
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som är födda utomlands utgör 21 % i Göteborgs kommun som helhet,13 medan
andelen som talar ett annat språk än svenska i hemmet bland enkätdeltagarna
är 15 %. Dessutom är pappor underrepresenterade bland enkätdeltagarna. I
de instruktioner som följde med enkätformuläret uppmanades deltagarna att
fylla i enkäten tillsammans. Detta skedde emellertid endast i 23 % av fallen.
De allra flesta (77 %) fyllde i enkäten ensamma och det var då nästan alltid
(i 96 % av fallen) mamman som gjorde det. En förklaring till detta kan vara
att mammorna i många fall troligen var föräldralediga när enkäten skickades
ut och därmed de som först såg och kunde ta sig tid att fylla i enkäten. Det
kan emellertid också hänga samman med genusrelaterade mönster om den
praktiska ansvarsfördelningen i hemmet. Det förekommer mycket liten variation vad gäller olika familjekonstellationer bland deltagarna. De flesta tycks
leva i traditionella kärnfamiljer. Ungefär hälften (51 %) uppger att de är gifta,
medan ungefär hälften (47 %) uppger att de lever med en sambo. Endast ett
tiotal deltagare (2 %) uppger att de är ensamstående. Ingen har indikerat att
barnet har fler än två föräldrar.
Sammantaget innebär detta att enkätdeltagarna troligen inte är helt representativa för föräldrar i Göteborgs kommun och att enkätens resultat därför
kan komma att uppvisa en något större homogenitet än vad som egentligen
är fallet. Personer som är upp till 24 år, personer som saknar utbildning från
högskola eller universitet, personer som bor i en lägenhet som är bostadsrätt,
flerspråkiga personer samt pappor är underrepresenterade i enkäten. Istället är
personer i åldern 30–34 år, personer med minst 3 års utbildning på högskola
eller universitet, personer som bor i en lägenhet som är hyresrätt, enspråkiga
svensktalande personer samt mammor överrepresenterade. När det gäller
utbildning, boendeformer och kulturella bakgrunder är samtliga grupper trots
skillnaderna i antal tillräckligt representerade för att kunna jämföras med varandra i analysen. Eftersom det inte är enkätens övergripande tendenser utan
variationens samverkan med olika sociala positioneringar som står i fokus i
avhandlingen kan dessa resultat trots allt anses vara generaliserbara för kommunen som helhet. När det gäller pappor och åldersgruppen med personer
under 24 år är dessa grupper emellertid oftast för små för att alls kunna inkluderas i avhandlingens analyser, vilket medför att dessa gruppers upplevelser av
namnvalet sällan förmedlas.

4.1.2 Innehåll och upplägg
Enkäten består av ett försättsblad samt sex sidor med totalt 21 frågor om
namnvalet och 15 bakgrundsfrågor av olika slag (se bilaga 1). Med enkäten
följde också ett brev där jag presenterar mig själv, undersökningen och dess
syfte, förklarar hur enkätsvaren behandlas och redovisas, samt påpekar att
deltagandet är frivilligt. Frågorna i enkäten handlar om när och hur namn13

Enligt Göteborgs stadskansli 2007a.
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valet gick till, vem som medverkade i namnvalet, varför namnet valdes och
hur föräldrarna värderar vissa egenskaper hos namn. Fokus ligger på barnets
tilltalsnamn, men en fråga om sidonamn finns också. Frågorna är delvis
inspirerade av tidigare forskning om förnamnsval från andra länder (Koß
1972, Søndergaard 1978, Aune 1981, Debus 1985, Svanevik 1987a, Alford
1988, Capaccioli 1999, Bloothooft & al. 2004, Kiviniemi 2006). Några frågor,
främst gällande hur namnvalet rent praktiskt gick till, har emellertid ingen
motsvarighet i tidigare studier (se frågorna 1–6 och 8 i bilaga 1). För att underlätta ifyllandet av enkäten och skapa översiktlighet och logik valde jag att
dela in enkäten i fem tematiska delar som försågs med rubriker och en kort
beskrivning av frågornas innehåll.
Vid formuleringen av frågor utgick jag från BOSS-principen (på eng. Brief,
Objective, Simple, Specific) som lanserats av Iarossi (2006) och lyfter fram att
enkätfrågor bör vara kortfattade, objektiva, enkla och tydliga.14 En fråga ska
enligt Iarossi inte innehålla mer än 20 ord, inte röra mer än ett ämne och inte
indirekt implicera andra frågor. Vidare ska den inte innehålla ledande ord och
fraser eller värdeladdade uttryck. Frågan ska inte heller innehålla invecklade
formuleringar, förkortningar eller teknisk jargong. Om frågan innehåller flera
svarsalternativ bör dessa vara uttömmande, ömsesidigt uteslutande och inte
för många. Överlag kan frågorna i enkäten beskrivas som ytliga och strukturerade, vilket innebär att de är av faktakaraktär och har färdigformulerade
svarsalternativ (B-E. Andersson 1994:75–78). Endast ett fåtal av frågorna
är helt öppna och kräver mycket eftertanke vid svarsformuleringen. På så
sätt torde enkäten vara enkel att fylla i trots att den innehåller ganska många
frågor. För att undvika att föräldrarna blir alltför bundna och begränsade i
sina svar har jag i de flesta fall lagt till en möjlighet att formulera ett eget
svarsalternativ. Efter varje fråga finns också en rad för kommentarer där de
uppmanas att fritt utveckla eller kommentera sitt svar. Detta visade sig bli en
värdefull källa till kompletterande information om föräldrarnas tankar kring
de olika frågorna. Eftersom tidigare undersökningar har visat att enkätdeltagare tenderar att genomgående svara jakande på ja/nej-frågor (se Wärneryd
& al. 1990:64) har jag i de fall då sådana frågor förekommer infogat flera
olika jakande svarsalternativ, alternativt uppmanat föräldrarna att ge en preciserande kommentar vid sidan av ett ja eller nej för att undvika slentriansvar.
I de fall det förekommer många svarsalternativ vid en fråga har jag sorterat
eller grupperat dem för att öka översiktligheten. Vidare har jag valt att alltid ge
möjlighet att svara ”osäker/minns ej” för att markera att det är tillåtet att känna
osäkerhet kring frågorna och därmed öka reliabiliteten i de svar som ges. Det
har ibland påpekats att ett sådant svarsalternativ uppmuntrar till lathet och
undvikande av att svara (se B-E. Andersson 1994:84), men jag menar att även
sådan information är värdefull eftersom den säger något om enkätdeltagarnas
attityder till enkäten eller enskilda frågor i den.
14
Liknande rekommendationer för konstruering av enkätfrågor finns i Wärneryd & al. (1990)
och Trost (2001).
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För att testa enkätfrågornas relevans och tydlighet lät jag vid upprepade
tillfällen handledare, kollegor, samt vänner och bekanta fylla i olika versioner
av formuläret på prov. För att testa dess funktion i en autentisk kontext med
nyblivna föräldrar ur skilda samhällsgrupper utfördes också en formell pilotstudie under våren 2007. I denna skickades 111 enkäter ut till ett geografiskt
och socialt stratifierat urval föräldrar i Göteborgs kommun med barn födda
under perioden 1–30 april 2007. Svarsfrekvensen blev cirka 60 %, men varierade betydligt mellan olika områden. I det område som hade högst invandrartäthet och lägst sysselsättningsnivå var svarsfrekvensen endast 30 %. De
flesta frågor tycktes fungera väl i pilotstudien, men några framstod som
problematiska och blev då omformulerade eller borttagna i den slutgiltiga
enkätversionen. Några nya frågor tillkom också, efter att flera av deltagarna
i pilotstudien uttryckt att dessa aspekter av namnvalet saknades i enkäten (se
frågorna 3, 8, 17 och 20 i bilaga 1).

4.1.3 Sociala variabler
För att kunna analysera vilken betydelse makrosociala variabler har för föräldrars sätt att beskriva namnvalet fanns det i enkäten ett antal bakgrundsfrågor
om föräldrarnas ålder, utbildning, yrke, boendeform, civilstånd, språk talade i
hemmet, barnets syskon samt barnets kön.
Ålder är en traditionell sociolingvistisk variabel vars relevans för namnval
tidigare har påpekats av bland annat Boalt (1963), Leys (1974), Bambek (2007)
och Sue & Telles (2007). Föräldrarna fick i enkäten fylla i sitt födelseår, vilket
senare användes för att beräkna deras ålder. För mammornas del använde jag
åldersgrupperna högst 25 år, 26–30 år, 31–35 år och minst 36 år. För pappornas del var medelåldern högre, varför jag istället använde åldersgrupperna
högst 30 år, 31–35 år, 36–40 år och minst 41 år. Materialet har analyserats i
relation till både mammans och pappans ålder, men eftersom de resultat som
framkom som regel var mycket likartade redovisar jag i avhandlingen endast
resultat utifrån mammans ålder. Detta framstår också som rimligt med tanke
på att det i de flesta fall var enbart mamman som fyllde i enkäten.
Även utbildning är en traditionell sociolingvistisk variabel som förekommer i många tidigare studier både inom sociolingvistik och namnforskning
(se exempelvis Søndergaard 1976, Lieberson & Bell 1998, Vandebosch
1998, Fryer & Levitt 2004). Frågan om utbildning hade fem svarsalternativ
i enkäten, vilka följer Statistiska centralbyråns standard (enligt Wärneryd &
al. 1990:200–201). Vid analysen används emellertid av praktiska skäl enbart
tre utbildningsgrupper: ingen utbildning på högskola/universitet, högskola/
universitet 1–2 år, samt högskola/universitet minst 3 år. Indelningen innebär
att den sistnämnda gruppen blir större och mer ojämn än de båda andra. Här
finns personer som uppger att de har ett yrke som kräver mycket lång utbildning (såsom läkare, jurist, ingenjör), men här finns också personer som uppger
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att de har ett yrke som kräver betydligt kortare utbildning (såsom sjuksköterska, förskolepedagog, receptionist). Eftersom andra gränsdragningar skulle
ha medfört ojämnheter av andra slag har jag trots nackdelarna valt att följa
Statistiska centralbyråns standard. Liksom för åldersvariabeln har jag analyserat materialet i relation till både mammans och pappans utbildning, men
redovisar enbart resultat utifrån mammans utbildning i avhandlingen.
Boendeform har mig veterligen inte tidigare använts som variabel vare sig i
någon språksociologisk eller onomastisk studie. Jag valde att ta med en fråga
om detta som ett sätt att också få någon uppfattning om föräldrarnas livsstil. Jag är visserligen medveten om att boendeformen till stor del styrs av
ekonomi, men anser att den också kan spegla val av livsstil eftersom olika
typer av boende förekommer i delvis olika områden. Exempelvis kan personer
som har valt att bo i en lägenhet antas uppskatta närheten till centrum och det
pulserande stadslivet, medan personer som har valt att bo i radhus eller villa i
högre grad kan antas uppskatta möjlighet till trädgård och den lugnare miljön
något utanför stadskärnan. Den ekonomiska situationen tror jag främst speglas
i valet mellan hyresrätt eller bostadsrätt/privat egendom. I enkäten fanns det
fem svarsalternativ för frågan om boendeform, men i analysen används av
praktiska skäl enbart tre grupper: lägenhet som är hyresrätt, lägenhet som är
bostadsrätt och radhus/villa som föräldrarna själva äger.
Frågan om vilka språk föräldrarna talar i hemmet använder jag för att få en
uppfattning om olika kulturella bakgrunder som kan vara relevanta för namnvalet. Variabeln är inte oproblematisk, eftersom det både kan finnas personer
som starkt identifierar sig med en viss kultur utan att tala dess språk och
personer som talar ett visst språk utan att identifiera sig med dess kultur. Alla
kulturer kan heller inte kopplas till specifika språk. I de flesta fall tror jag dock
att de språk en person talar i sitt hem i alla fall kan ge en god indikation på om
han eller hon identifierar sig med någon mer kultur än den svenska. Jag tror
också att det upplevs som mindre känsligt för deltagarna att uppge vilka språk
de talar hemma än exempelvis födelseland eller nationellt medborgarskap.
Deltagarna har endast delats in i två grupper utifrån denna variabel: familjer
där båda föräldrarna talar enbart svenska i hemmet och familjer där minst
en förälder talar minst ett annat språk än svenska i hemmet. Eftersom den
senare gruppen är relativt liten (126 familjer) har jag sällan kunnat genomföra kvantitativa analyser av övriga sociala variablers betydelse inom denna
grupp. Det är därför främst de sociala variablernas betydelse inom enspråkiga
svensktalande familjer som redovisas i avhandlingen. I några fall redovisas
emellertid resultaten gemensamt för enspråkiga och flerspråkiga familjer. Då
har jag inte kunnat se några indikationer på att språksituationen får någon
betydelse alls.
Med hjälp av en fråga om barnets kön ville jag möjliggöra ett genusperspektiv i studien. Med genus menar jag sociala och kulturella uppfattningar om kvinnligt och manligt, samt hur sådana uppfattningar skapas,
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förhandlas och används genom exempelvis namnval och föräldrars resonemang om namnval (jfr Nordenstam 2003:43–44). Tidigare studier har visat att
betydelsen av genus genomkorsar andra sociala strukturer även när det gäller
namnval (se exempelvis Rossi 1965, Lieberson & Bell 1998, Brylla 2001,
Sue & Telles 2007). Ett socialt skapat genus behöver visserligen inte hänga
samman med det biologiska könet, men eftersom det här gäller mycket små
barn och jag har behov av en enkel och konkret variabel som uppfattas på ett
likartat sätt av alla deltagare har jag ändå valt att fråga efter barnets biologiska
kön i enkäten (se även Holmes & Meyer 2003:11). Jag gör emellertid inte
någon utförlig genusanalys i avhandlingen, utan nöjer mig med att redovisa
vilken betydelse barnets kön tycks ha fått för namnvalet. Vidare resonemang
om varför barnets kön får betydelse och vilka konsekvenser detta får ämnar
jag föra i ett senare sammanhang.
I enkäten ställdes dessutom frågor om föräldrarnas civilstånd, yrke15 samt
huruvida barnet har syskon. De två förstnämnda av dessa frågor var tänkta att
indikera olika livsstilar, men uteslöts efter hand ur analysen eftersom de inte
gav upphov till några systematiska resultat. Frågan om syskon togs med i analyserna som en kontrollvariabel, men redovisas i princip inte i avhandlingen.

4.1.4 Bearbetning och analys
Efter hand som ifyllda enkäter skickades in har jag gått igenom dem manuellt
samt fört in svaren i en databas.16 Varje enkätformulär försågs vid utskicket
med ett nummer, vilket innebar att registreringen av inkomna enkäter och införandet av enkätsvar i databasen kunde ske utan identifiering av enkätdeltagarna. I databasen kodades svaren genom att varje svarsalternativ omvandlades
till en siffra. De öppna frågorna skrevs in som ren text och kategoriserades och
kodades först i ett senare skede. Utelämnade svar och oläsliga svar markerades på särskilt sätt. När jag i avhandlingen citerar ur enkätsvaren återger jag
deltagarna ordagrant, men uppenbara stavfel har korrigerats.
4.1.4.1 Kategorisering av namn
I enkätmaterialet finns sammanlagt 1 424 löpnamn och 582 lexikaliska förnamn.17 Tilltalsnamnen är 605 till antalet (293 olika namn), medan sidonamnen är 819 (423 olika namn). För att kunna analysera variationen av namn
15
Yrkeskategoriseringen utgick från det övergripande syftet med yrkesverksamheten (information och lärande, vård och omsorg, handel och service, eller produktion) samt position inom
verksamheten (lägre självständighetsgrad och ansvar eller högre självständighetsgrad och
ansvar). Modellen var inspirerad av en variant framförd av Nyström Höög (2005a) som i sin tur
baserar sig på Dahls (1997) och Bourdieus (1987) sociala fält.
16
Skapad i Microsoft Excel.
17
Enligt en fonemisk avgränsning där namn som uttalas på samma sätt räknas som samma
namn oavsett stavning (se Alhaug 1991:122).
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har jag kategoriserat dem på olika sätt (se även bilaga 3). Flera av namnen
behandlas också i Aldrin 2011, där jag på grund av publikationens omfång
har kunnat göra en ännu noggrannare analys än här. När jag behandlar olika
kategorier av namn i avhandlingen talar jag ibland om markerade och omarkerade namn. Med ett markerat namn menar jag då ett namn som genom sin
form, funktion eller betydelse skiljer ut sig på ett uppseendeväckande sätt
från övriga namn i en viss kontext (jfr Alhaug 1985:43, Svenska Akademiens
grammatik 1999:196–197, Wetås 2008:39–40). Ett omarkerat namn är istället
ett namn som i samma kontext och på samma grunder inte skiljer ut sig och
därför smälter in i mängden. I själva verket rör det sig emellertid om ett
kontinuum av mer eller mindre omarkerade namn. Ett liknande resonemang
används också inom sociolingvistiken. Där innebär ett markerat språkbruk
ett sådant språkbruk som avviker från den gängse normen i en viss situation,
aktivitet eller grupp och som därför antas markera specifika sociala betydelser (se Ochs 1992:343, Myers-Scotton 1993:75, Cheshire 1998:30). Därmed
kan samma språkbruk bli omväxlande markerat respektive omarkerat i olika
sammanhang och i relation till olika personer. På samma sätt kommer namnen
i avhandlingen att kunna kategoriseras som markerade på flera olika sätt i
olika delar av analysen.
En typ av kategorisering som används i avhandlingen har att göra med
namnens frekvens, dels inom hela befolkningen år 2007, dels bland nyfödda
samma år. Som grund för denna indelning har jag använt statistik från
Statistiska centralbyrån (hädanefter SCB, 2010b, 2010d, 2010e). När det gäller
namnens frekvens i hela befolkningen tillåter statistiken tyvärr inte att enbart
tilltalsnamnen urskiljs och jag undersöker därför förekomster som förnamn
överhuvudtaget. Jag använder här fyra kategorier: namn med högst 1 000
bärare, 1 001–5 000 bärare, 5 001–10 000 bärare, samt fler än 10 000 bärare.
Av dessa är det främst kategorin med namn som har fler än 10 000 bärare
(såsom David, Emil, Elin, Ida och Sara) som får betydelse i avhandlingen som
en indikation på mycket vanliga namn. När det gäller namnens frekvens bland
nyfödda år 2007 finns det däremot särskild statistik för namnens förekomst
som tilltalsnamn. Jag urskiljer här fem kategorier: namn med högst 50 bärare,
51–150 bärare, 151–250 bärare, 251–500 bärare, samt fler än 500 bärare. Det
är främst kategorierna med namn som har upp till 50 bärare (såsom Edessa,
Juni, Sahib, Vigor) och fler än 500 bärare (såsom Elias, Ella, Lucas, Nelly,
Theo och Vilma) som får betydelse. Dessa används som indikation på mycket
ovanliga respektive mycket trendiga namn.
Jag använder också en kategorisering som har att göra med namnens
kopplingar till specifika tidsperioder, både intuitivt och frekvensmässigt.
Som grund för denna indelning har jag dels använt min egen språkkänsla,
dels uppgifter om när olika namn har varit som vanligast (i Brylla 2004, samt
SCB 2010a, 2010c). Namn med tydlig utländsk markering har dock generellt
inte kunnat kategoriseras utifrån tidsperiod. De kategorier som används är:
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namn som förknippas med förra sekelskiftet 1800/1900 (såsom Albin, Elsa,
Hugo och Selma), 1920-tal till och med 1940-tal (såsom Görel, Ingmar, Olof,
Siv), 1950-tal till och med 1970-tal (såsom Björn, Thomas, Ylva och Åsa),
samt 1980- och 1990-tal (såsom Isabelle, Jacob, Simon och Sofie). Dessutom
används kategorin ”relativt nya namn”, vilken inkluderar namn som är helt
nya i Sverige eller endast har varit etablerade som förnamn här i några decennier (enligt SCB 2010a, 2010c samt Brylla 2004) (såsom Mio, Nellie, Smilla
och Sigge18) och som jag därför tror förknippas mer med samtiden än med
någon tidigare tidsperiod. En del sekelskiftesnamn har också varit vanliga
under 1980- och 1990-talet. I de flesta av dessa fall upplever jag att namnen
intuitivt ändå främst associeras med förra sekelskiftet och jag har då enbart
inkluderat dem i sekelskifteskategorin (gäller exempelvis Emma, Ida, Stina).
Även i andra fall då namnen kan förknippas med flera olika tidsperioder har
jag kategoriserat dem utifrån den intuitiva koppling jag tror är starkast. Av
de nämnda kategorierna får främst sekelskifteskategorin betydelse i avhandlingen.
En tredje kategorisering som förekommer i avhandlingen har att göra med
namnens kopplingar till olika kulturer, både intuitivt och etymologiskt. Här
har jag använt min språkkänsla samt etymologiska uppgifter i Brylla (2004)
som utgångspunkt. Kategorin med namn som förknippas med Sverige/Norden
(såsom Albin, Erik, Kajsa, Loke, Ronja, Selma, Stina och Vilda) inkluderar
namn av fornnordiskt ursprung, namn som förknippas med fornnordisk mytologi, nybildade svenska namn, namn som till sin form är specifikt svenska
eller nordiska, samt några namn som förekommer också i andra kultursfärer
och som således inte är specifikt svenska men som har funnits i Sverige under
lång tid och om vilka svenska föräldrar i allmänhet troligen inte vet att de har
ett annat etymologiskt ursprung. Kategorin med namn som förknippas med en
angloamerikansk kultursfär (såsom Betty, Liam, Nelly, Nicole och Winston)
inkluderar namn av angloamerikanskt ursprung, namn med en typisk angloamerikansk form och namn som blivit välkända i Sverige genom framstående
engelskspråkiga personer. Flera andra kultursfärer finns också representerade,
men då i betydligt mindre utsträckning varför de inte har kunnat analyseras
separat i avhandlingen. Jag använder emellertid också den övergripande
kategorin ”kulturellt markerade namn”, där samtliga namn som förknippas
med någon annan kultursfär än den svenska inkluderas.
4.1.4.2 Metoder för kvantitativ analys
Med hjälp av bearbetningsprogrammet Microsoft Excel samt statistikprogrammet Mini-tab har jag genomfört kvantitativa analyser av hur namnvariationen och variationen i föräldrarnas beskrivningar av namnvalet relaterar
Denna kortform har tidigare främst förekommit som hypokorism i Sverige, men har sedan år
2005 också blivit allt mer populär som officiellt förnamn (se SCB 2010c).
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till de undersökta makrosociala variablerna. Jag har undersökt variationen i
relation till både mammans och pappans uppgifter, men eftersom liknande
resultat framkommer i de flesta fall redovisas i avhandlingen av praktiska
skäl endast resultaten utifrån mammans uppgifter. Analysmetoden liknar traditionell variationslingvistisk metod. Jag har främst använt analysmetoder där
endast en makrosocial variabel beaktas åt gången. Där så varit möjligt har
dessa kompletterats med multivariata korstabuleringar som belyser samspelet
mellan flera makrosociala variabler, men tyvärr har grupperna ofta varit för
små för en sådan analys.
De enkätsvar som utgör kategoriska data eller nominaldata (det vill säga de
svar som innebär en kategorisering men där ordningen mellan olika alternativ
är godtycklig) har analyserats med hjälp av c2-analys.19 Detta är en relativt
enkel statistisk metod för att jämföra fördelningen av en variabel i två eller
fler oberoende grupper (för en mer utförlig beskrivning, se Djurfeldt & al.
2010:213–220). Resultatet av uträkningen ger ett värde som tillsammans med
antalet frihetsgrader (degrees of freedom, förkortat DF) och den signifikansnivå forskaren vill kunna uttala sig om (här 0,05 eller 5 %) kan räknas om till
ett sannolikhetsvärde (p). Detta värde visar hur stor sannolikhet eller risk det
är att skillnaden mellan gruppernas värden är uppkommen av slumpen. Ett
p-värde som är 0,05 innebär att det är 5 % sannolikhet eller risk att skillnaden
mellan grupperna har uppkommit av slumpen. Eftersom jag använder mig av
signifikansnivå 0,05 betraktas endast p-värden som är lägre än eller lika med
0,05 som statistiskt signifikanta. Analyser som ger högre värden än så redovisas inte i avhandlingen. En c2-analys kan inte hantera alltför små värden och
därför har jag ibland – om någon kategori uppvisar ett faktiskt eller förväntat
värde som är 5 eller mindre – tvingats slå samman kategorier. Detta anges då
i anslutning till tabellen.
För att kunna uttala mig om huruvida de samband som c2-analysen visar
är starka eller svaga anger jag också sambandsmåttet Cramers V. Ett perfekt
positivt samband innebär att Cramers V är 1, medan ett obefintligt samband ger
värdet 0 (för en mer utförlig beskrivning, se Djurfeldt & al. 2010:148–149). I
mina analyser har sambanden ett värde mellan 0,008 och 0,050 vilket innebär
att de generellt sett är mycket svaga. Jag anser det emellertid ändå värdefullt att ange Cramers V, så att den relativa styrkan hos olika samband kan
jämföras. Jag beskriver samband som ger Cramers V ≤ 0,010 som ”mycket
svaga”. Samband som ger Cramers V 0,011–0,020 beskriver jag som ”svaga”.
De flesta sambanden i avhandlingen ger Cramers V 0,021–0,030 och dessa
beskriver jag som ”varken särskilt svaga eller starka”. Samband som ger
Cramers V 0,031–0,040 beskriver jag som ”relativt starka”. Endast ett fåtal
samband ger Cramers V > 0,040 och dessa beskriver jag som ”de starkaste
sambanden i materialet”. Beskrivningen av sambandens styrka avser alltså en
relativ styrka i relation till övriga samband i avhandlingen.
19

I normalfallet har jag använt Pearsons c2 som är den vanligaste c2-metoden.
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De enkätsvar som utgör ordinaldata (det vill säga de svar som är kvantifierbara åtminstone i den bemärkelsen att de går att rangordna på en skala
från minst till mest) har istället analyserats med Kruskal Wallis-testet (för en
utförlig beskrivning, se Siegel 1956:184–194) eller Mann Whitney-testet (för
en utförlig beskrivning, se Siegel 1956:116–127). Det är främst föräldrarnas
värdering av namnegenskaper som har analyserats på detta sätt (se fråga
16 i bilaga 1). Dessa metoder prövar liksom c2-analysen huruvida det finns
statistiskt signifikanta skillnader mellan värden i olika oberoende grupper.
Till skillnad från c2-analysen inbegriper de emellertid en rangordning av alla
uppnådda värden, där det är rangsummorna som jämförs. Ju större skillnader
mellan rangsummorna desto mer troligt att skillnaderna mellan grupperna är
signifikanta. Testen kräver därför (minst) ordinaldata. Medan Kruskal Wallistestet används för att jämföra tre eller fler grupper (exempelvis åldersgrupper,
utbildningsgrupper), kan Mann Whitney-testet användas då de grupper som
ska jämföras endast är två (exempelvis flickor, pojkar). Jag använder genomgående den dubbelriktade (eng. two-tailed) varianten av dessa test, vilket
innebär att jag inte ställer upp någon hypotes om i vilken riktning skillnaden
bör gå. På samma sätt som c2-analysen ger uträkningarna upphov till ett värde
(W respektive H) som kan omvandlas till ett sannolikhetsvärde (p). Sannolikhetsvärdet visar hur stor sannolikhet eller risk det är att skillnaden mellan
gruppernas värden har uppkommit av slumpen.
För att kunna uttala mig om den relativa styrkan hos samband mellan
två ordinala variabler anger jag sambandsmåttet Spearmans rho. Ett perfekt
positivt samband innebär att Spearmans rho är 1, medan ett perfekt negativt
innebär att Spearmans rho är –1. Ett obefintligt samband ger värdet 0 (för
en mer utförlig beskrivning, se Siegel 1956:202–213). I mina analyser har
Spearmans rho värden mellan 0,096 och 0,131 respektive mellan –0,110 och
–0,140. Eftersom skillnaden mellan värdena för olika samband är små beskrivs
samtliga ordinala samband som ”svaga” i avhandlingen. I de fall då enbart den
ena variabeln är ordinal och den andra är kategorisk används Cramers V som
sambandsmått.

4.1.5 Validitet och reliabilitet
En kvantitativ undersöknings grad av validitet beskriver i vilken mån metoden
verkligen ”mäter vad den är avsedd att mäta” (Rosengren & Arvidson
2002:196). Det handlar om hur pass väl de teoretiska begrepp som undersökningen är avsedd att undersöka har översatts till konkreta, empiriskt mätbara
begrepp, om att det inte bör finnas systematiska fel som leder till skevhet i
mätningen och om att bortfallet inte bör vara för stort eller snedfördelat (se
även Rosengren & Arvidson 2002:196–197).
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De teoretiska begrepp som undersöks i den här enkäten är förnamnsval och
identitet. Eftersom enkätens frågor om det förstnämnda begreppet har utformats med utgångspunkt i tidigare forskning (se avsn. 4.1.2) kan validiteten hos
detta antas vara hög. Vad gäller det senare begreppet har jag valt att ställa
frågor om ett antal makrosociala variabler som antas kunna bidra till skapandet av identiteter på makronivå, men huruvida dessa verkligen är relevanta
kan enbart undersökningens resultat avgöra (ett liknande resonemang förs av
Rosengren & Arvidsson 2002:197).
Det finns ett fåtal systematiska fel i enkätformuläret som sänker undersökningens validitet.20 I fråga 7 (Letade ni efter idéer/inspiration någonstans?)
implicerar ordet letade ett aktivt och medvetet sökande, men flera deltagare
har påpekat att det snarast var ren slump som ledde till att de stötte på namn
som de tyckte om. Detta kan ha lett till en viss snedvridning i resultatet. I
fråga 16 (Var det viktigt eller oviktigt att namnet hade följande egenskaper?)
kunde enkätdeltagarna välja mellan svarsalternativen ”mycket viktigt”,
”viktigt”, ”mindre viktigt”, ”likgiltigt”, ”önskade ej”, ”funderade ej på detta”
och ”osäker/minns ej”. Här kommenterade emellertid 12 deltagare att de fann
det svårt att urskilja skalan och särskilja alternativen. Även tidigare forskning
har visat att människor kan ha svårt att formulera om sina tankar i enlighet
med de svarsalternativ som finns till hands (Nyström Höög 2005b:197–201).
Jag har därför valt att i första hand analysera alternativen ”mycket viktigt” och
”önskade ej”, vilka jag tror att de flesta har uppfattat som skalans ytterpoler.
Hela skalan redovisas enbart då resultaten stöds av andra analyser.
Det interna bortfallet, det vill säga bortfall av enskilda frågor i ett formulär,
är generellt mycket lågt. Endast sex av enkätens ca 30 frågor har lämnats
tomma av fler än 5 personer och det rör sig aldrig om mer än motsvarande
1,5 % av det totala antalet svarande. Validiteten torde därför inte påverkas
nämnvärt av detta. Det externa bortfallet, det vill säga personer som har valt
att inte delta i undersökningen, är däremot relativt stort (39 %) även om det
ligger inom ramen för vad som kan förväntas för en postenkät (enligt Trost
2001:118). Det externa bortfallet är också delvis snedfördelat (se avsn. 4.1.1),
men eftersom avhandlingen för fram de relativa skillnaderna mellan olika
grupper snarare än att beskriva helheten torde detta ändå inte bli problematiskt
(med undantag för åldersgruppen högst 25 år som är så liten att den ofta måste
slås samman med åldersgruppen 26–30 år i de kvantitativa analyserna).
Graden av reliabilitet i en kvantitativ undersökning handlar om hur pass
tillförlitlig mätningen och de resultat som den resulterar i är (Rosengren &
Arvidson 2002:198). Reliabiliteten påverkas framför allt av huruvida det
förekommer slumpmässiga fel i mätinstrumentet, situationen runt mätningen,
eller i det mätta objektet. Jag betraktar föräldrarnas ifyllande av enkäten som
en process som snarare handlar om hur de vid en viss tidpunkt vill framställa
20

Ett mer utförligt resonemang om enkätfrågorna förs i Aldrin 2011.
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namnvalet än om ”hur det faktiskt var”. Det är därför framför allt svarens
homogenitet och dataregistreringens precision som påverkar reliabiliteten här
(ett liknande resonemang förs av Trost 2001:60). En kontroll av homogeniteten i de svar på frågor som rör liknande ämnen visar att endast 2,5 % (16)
av samtliga enkäter innehåller inbördes motsägelsefulla svar. Vidare visar en
stickprovskontroll av hur svaren i hälften av enkäterna har registrerats i databasen att endast 5 % av dessa (15 enkäter) innehöll enstaka felaktigheter, vilka
nu har korrigerats. Felen var jämnt fördelade över olika delar av materialet
och över olika frågor. De fel som kan antas finnas bland de icke kontrollerade
formulären är därmed troligen lika få och torde inte heller påverka reliabiliteten nämnvärt.
Sammanfattningsvis bedömer jag att reliabiliteten i enkätundersökningen
är god. En ännu högre reliabilitet hade troligen kunnat uppnås ifall pilotundersökningen hade inbegripit systematiska och ingående intervjuer med
deltagarna om enkätfrågorna. Validiteten bedömer jag som godtagbar, men
med reservation för att de allra yngsta föräldrarna är underrepresenterade i
undersökningen på ett sådant sätt att det omöjliggör statistisk analys, samt
att några frågeformuleringar kan ha uppfattats på olika sätt av olika personer.

4.2 Intervjuerna
Efter en preliminär analys av enkäten genomfördes en intervjuundersökning
under 2008 och början av våren 2009. Syftet med intervjuerna var att nyansera och fördjupa bilden av hur identitetsskapande får betydelse vid föräldrars val av namn genom att fokusera på hur namnvalet framställs i ett samtal
mellan flera föräldrar. Istället för en grov översikt och kvantitativa samband
ville jag här gå in mer detaljerat och kvalitativt i föräldrars beskrivningar av
och meningsskapande kring namnvalet. Mer precist ville jag undersöka vilka
sociala betydelser och relationer som föräldrarna bygger upp kring olika namn
och det egna namnvalet i ett samtal med andra människor, vilka lingvistiska
resurser de använder för att göra detta, hur dessa formulerade betydelser och
relationer skapar positioneringar som visar olika bilder av dem själva och
andra, samt hur föräldrarnas meningsskapande kring namnvalet påverkas av
interaktionen med de andra i samtalet.
En kvalitativ forskningsintervju med föräldrar i grupp framstod som en
lämplig metod. Den kvalitativa forskningsintervjun ”söker beskriva och förstå
meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld” (Kvale 1997:34).
Deltagarnas beskrivningar av sina upplevelser och handlingar står i fokus,
men också underliggande betydelser, motsättningar och förändringar i dessa
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(Kvale 1997:34–39). En gruppintervju21 ger dessutom möjlighet att studera
hur betydelser skapas, utvecklas och omförhandlas genom samspelet mellan
flera samtalsdeltagare (Wilkinson 2006:55). Formen uppmuntrar deltagarna
till att göra jämförelser, inspireras av varandras berättelser, upptäcka och
utveckla nya ämnen – och på så sätt fördjupa reflektionerna kring sina egna
erfarenheter (Wibeck 2010:149).

4.2.1 Deltagare
För att nå föräldrar som skulle kunna tänka sig att delta i intervjuerna kontaktade jag barnavårdscentraler som arrangerar föräldragrupper. Jag valde
att inte använda mig av samma deltagare som vid enkätundersökningen,
eftersom över ett år hade passerat sedan dess genomförande och jag därför
antog att både minnet av och intresset för namnfrågorna skulle ha minskat
betydligt. Fyra av de barnavårdscentraler jag kontaktade visade intresse för
att medverka i undersökningen. De ligger i olika typer av bostadsområden
med olika sociala sammansättningar, vilket garanterar en viss social spridning
bland deltagarna. Däremot har den geografiska stratifieringen inte använts
som en social variabel i analysen. Två av områdena kan beskrivas som högstatusområden, där utbildningsnivån och medelinkomsten är hög, medan
andelen arbetslösa och socialbidragstagare är låg. Det är ganska svårt att finna
bostäder i dessa områden och priserna är höga. Det ena området ligger centralt
i Göteborg och innehåller framför allt bostadsrättslägenheter. Detta område
kallas Centrum i avhandlingen. Det andra högstatusområdet ligger längre från
stadskärnan och innehåller framför allt privatägda villor. Detta område kallas
Söder i avhandlingen. De två andra områdena kan beskrivas som lågstatusområden, där utbildningsnivån och medelinkomsten är relativt låg, medan
andelen arbetslösa och socialbidragstagare är hög. Det är lite lättare att finna
bostäder i dessa områden och priserna är också lägre. Båda dessa områden
ligger utanför stadskärnan, det ena området i norr och det andra i väst. De är
båda tättbebyggda och innehåller framför allt flerbostadshus med lägenheter.
Dessa områden kallas Norr respektive Väst i avhandlingen.
Totalt deltog 23 föräldrar i intervjuerna, 18 mammor och 5 pappor. Beroende på respektive föräldragrupps storlek genomfördes ett eller flera intervjusamtal. Tabell 1 visar deltagarnas fördelning över olika områden och intervjugrupper. Föräldrar som omnämns med en gemensam siffra (exempelvis
mamma 10 och pappa 10) är föräldrar till samma barn. Av konfidentialitetsskäl
anger jag inte deltagarnas för- eller efternamn i avhandlingen. Tolv av föräldrarna i undersökningen bodde i högstatusområden (Centrum och Söder) och
Jag har valt att inte använda termen fokusgruppsamtal, eftersom denna främst förknippas
med marknadsundersökningar och sociologiska eller psykologiska kartläggningar. Det jag här
menar med gruppintervju liknar emellertid fokusgruppsamtalets form, eftersom det är interaktionen mellan deltagarna som står i fokus (jfr Barbour 2007:2).
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elva bodde i lågstatusområden (Norr och Väst). Samtliga pappor som deltog
bodde i högstatusområdena, möjligen eftersom dessa grupper hade sina möten
på kvällstid. Åtta föräldrar berättade i samtalen att de var flerspråkiga eller
hade nära koppling till andra kulturer än den svenska. Dessa personer finns
representerade i alla områden och i lika hög grad i lågstatusområden som i
högstatusområden. Föräldrarnas ålder efterfrågades inte, men uppskattningsvis var de flesta i 30-årsåldern. I område Norr finns några deltagare som efter
utseende och uppträdande framstod som något yngre och i område söder finns
några deltagare som framstod som något äldre. Intervjudeltagarna representerar således olika sociala grupper och livsstilar, men är inte representativa för
kommunen som helhet.
Tabell 1. Översikt över intervjusamtal och deltagare.
Norr

Centrum

Väst

Söder

1. Mamma 1
Mamma 2
Mamma 3
2. Mamma 4
Mamma 5
Mamma 6
3. Mamma 7
Mamma 8

1. Mamma 9
Mamma 10
Pappa 10
2. Mamma 11
Pappa 11

1. Mamma 12
Mamma 13
Mamma 14
Mamma 15

1. Mamma 16
Pappa 16
Mamma 17
Pappa 17
Mamma 18
Pappa 18

4.2.2 Innehåll och upplägg
Intervjuerna skedde i anslutning till ett av föräldragruppernas inbokade
möten och i samma lokal som mötet. Innan jag träffade föräldrarna frågade
personalen sina respektive grupper om de kunde tänka sig att delta. Vi bokade
därefter ett datum då de föräldrar som ville fick stanna kvar och vara med i ett
intervjusamtal efter det ordinarie mötets slut. Beroende på föräldragruppens
storlek gjordes intervjuerna antingen med hela gruppen eller i mindre konstellationer (se tabell 1). Ibland har också föräldragruppens ledare suttit med
under samtalet. Eftersom intervjuerna genomfördes på samma plats som föräldramötet var miljön välkänd för deltagarna. Precis som under det tidigare
mötet satt alla i en ring eller halvcirkel på stolar eller på golvet. Ibland hade
föräldrarna med sig sina bebisar och ibland inte. Jag satt också med i ringen
och inspelningsutrustningen var placerad i mitten. I genomsnitt är intervjuerna ungefär en halv timme långa. Den längsta intervjun är 50 minuter och
den kortaste 20 minuter. Efter varje intervjutillfälle har jag gjort anteckningar
kring samtalssituationen, deltagarna, spontana intryck, eventuella svårigheter
och andra iakttagelser som jag sedan sparat och använt mig av vid analysen.
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Själva intervjusamtalen kan beskrivas som halvstrukturerade (Kvale
1997:32). Jag förberedde inte någon detaljerad frågelista, men valde ut några
centrala teman som jag gärna ville skulle diskuteras under samtalets gång
och formulerade förslag på öppna frågor kring dessa (se bilaga 2). På så sätt
liknade intervjusamtalens form troligen till viss del de samtal som förts under
föräldramötena. Den annars ovanliga kombinationen av både vardaglighet
och formalitet i ett samtal torde därför inte vara helt obekant för deltagarna.
Ljudinspelningen och närvaron av en forskare var däremot troligen en ny
erfarenhet för de flesta. Valet av teman gjordes med utgångspunkt i den inledande analysen av enkätundersökningen. Där framkom det att vissa aspekter
av namnvalet framstod som mer socialt betydelsemättade än andra och det
tycktes därför naturligt att inrikta intervjusamtalen på några av dessa delar.
De teman jag valde var: källor till inspiration, kriterier för namnval, namn och
smak, samt namnets betydelse för barnets framtid. Utifrån dessa formulerades
flera olika typer av frågor vilka omväxlande behandlade konkret agerande
(Letade ni aktivt efter inspiration någonstans?), värderingar (Fanns det någon
egenskap som ni inte ville att namnet skulle ha?) och känslor (Hur upplevde ni
att det var att komma överens om ett namn?). Ordningsföljden mellan temana
och den exakta formuleringen av frågor har däremot varierat från samtal till
samtal. För att kunna ta vara på de ämnen som föräldrarna själva engagerar
sig i och låta dem peka ut inriktningen för samtalen valde jag också att alltid
inleda intervjuerna med en helt öppen fråga om hur namnvalet gick till.
Eftersom jag ville skapa samtal och diskussioner mellan deltagarna
valde jag att i de första intervjuerna (samtliga intervjuer i område Norr och
Centrum) låta föräldrarna titta på ett inspirationsmaterial. Detta bestod av
några tidningsurklipp ur aktuell dagspress som hade anknytning till temana
och som skulle kunna väcka olika tankar och funderingar.22 Detta är en vanlig
metod i samband med gruppintervjuer som syftar till att stimulera en diskussion med anknytning till diskurser som pågår i deltagarnas vardag (Barbour
2007:84–85). I de sista intervjuerna (i område Väst och Söder) valde jag emellertid att frångå detta upplägg, eftersom jag fick intrycket att urklippen snarare
begränsade än uppmuntrade föräldrarna.
Samtidigt som upplägget har varit likartat i alla intervjuer har de enskilda
intervjusamtalen i praktiken blivit väldigt olika. De teman jag introducerade
gav upphov till mycket varierande diskussioner med fokus på olika delaspekter
av ämnena i olika intervjugrupper. I några samtal förhöll sig deltagarna mycket
strikt till dessa teman, medan de i andra samtal i stor utsträckning också tog
upp egna funderingar. Vidare skapades det en tydlig strävan efter enighet
och solidaritet i några av grupperna, medan det i andra grupper skapades en
mer utforskande och argumenterande miljö som även kunde innehålla ifrågaFöljande artiklar användes: Allt om barn 2008 (här saknas tyvärr uppgift om författare),
Engvall 2008, Fürstenberg 2008, Hagenblad 2007a, 2007b, 2008, Jannerling 2007, Pietersen
2008 och Rydén 2008.
22
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sättande och konflikter. Samtalsutrymmet fördelades också på olika sätt i de
olika grupperna. Några intervjusamtal präglas av så kallade berättelserundor
(se Tannen 1984:100–101), där alla deltagare besvarar alla frågor i tur och
ordning. Detta gav ofta upphov till längre berättelser och att alla deltagare fick
komma till tals lika mycket, men resulterade i en ganska fixerad struktur som
inte skapade mycket inskott, avbrott och annan interaktion mellan deltagarna.
I andra intervjuer fördelades samtalsutrymmet på så sätt att den som först
kände sig manad att svara på en fråga gjorde det, varefter övriga deltagare
kommenterade det som sagts. Detta gav en dialogisk, öppen och krävande
struktur. Deltagarna interagerade i högre grad med varandra i dessa intervjuer
och olika samtalsformer kunde förekomma, men varje deltagare var tvungen
att arbeta aktivt för att få och behålla ordet.
Min egen roll i intervjusamtalen har varit som en diskret samtalsledare
samt en intresserad, uppmuntrande och bekräftande åhörare. Jag har inte bara
introducerat ämnen, ställt frågor och fördelat ordet när så behövts, utan också
deltagit själv i samtalen med leenden, gester och bekräftande hummanden och
kommentarer. Samtidigt har jag försökt att styra intervjusamtalen så lite som
möjligt. Jag har uppmuntrat alla typer av inlägg och försökt visa deltagarna att
alla tankar och funderingar om namngivningen är lika intressanta och värdefulla. Min roll har delvis också skiftat mellan olika intervjuer. Somliga grupper
skötte samtalet ganska självständigt efter några inledande frågor från min
sida, medan andra grupper krävde att jag agerade mer tydligt som moderator
och ställde de flesta frågorna samt fördelade ordet mellan deltagarna. Efterhand som min erfarenhet som intervjuledare ökade märkte jag också att jag
blev allt mer bekväm i min roll, fann det lättare att förhålla mig på en gång
professionellt och avslappnat i förhållande till deltagarna, fördela ordet när så
behövdes utan att styra samtalet alltför mycket, hantera känsliga ämnen som
kom upp och acceptera även längre stunder av tystnad som en del av samtalet.

4.2.3 Transkribering och analys
Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och en extern mikrofon. Jag
har inte upplevt att deltagarna blivit störda eller ens fäst särskilt mycket uppmärksamhet vid inspelningsutrustningen. I några fall har föräldrarnas bebisar
varit med under intervjusamtalet, vilket gör att inspelningskvalitén varierar
och avbrott förekommer. Överlag är inspelningskvaliteten emellertid god och
det är lätt att höra vad som sägs även när flera personer talar samtidigt. I de
fall då det är svårt att urskilja vad som sägs har detta markerats på särskilt sätt
i transkriptionen.
Hela intervjumaterialet har grovtranskriberats för att möjliggöra en analys
inte bara av innehållet, utan också av deltagarnas språk, interaktion och
tystnader. Jag har återgett talet i informell skriftspråklig form för att öka läs61

barheten. Någon grammatisk interpunktion används inte, men utropstecken
och frågetecken används för att markera särskild intonation. Inledande stor
bokstav förekommer enbart vid egennamn. Vissa egennamn har utelämnats
för att skydda deltagarnas identitet. I de delar av intervjuerna som återges i
avhandlingen använder jag följande specialtecken:
((skrattar))
((skratt))
*ja*
”ja”
ja
ja!
ja?
(ja)
( )
(.)
(paus 2 sek)
[
]
NAMN
((…))

metakommentar, talaren skrattar
metakommentar, flera deltagare skrattar
sägs med skrattande röst
sägs med förställd röst
sägs med emfas
intonationen markerar utrop
intonationen markerar fråga
osäker transkription
otydbart tal
hörbar paus kortare än 1 sekund
längre hörbar paus uttryckt i sekunder
samtidigt tal börjar
samtidigt tal slutar
namn som utelämnas av konfidentialitetsskäl
transkriptionen fortsätter men är utelämnad

Vid analysen av intervjumaterialet har jag använt mig av ljudfilerna, transkriptionerna och de inledande anteckningarna om samtalen som jag gjorde efter
varje intervju. Efter upprepade genomgångar av materialet valde jag ut ett
antal passager i varje intervju som jag uppfattade som påfallande eller intressanta på något sätt och som jag därför ville analysera närmare. På så sätt rör
det sig alltså om en empiridriven analys. Samtidigt har de teoretiska utgångspunkterna (se kap. 3) påverkat mitt sätt att se på intervjumaterialet och vad
jag har uppfattat som intressant i det. Analysen måste därför också ses som
teoretiskt driven. De utvalda passagerna har analyserats flera gånger ur olika
perspektiv och med olika metoder. Ibland har jag lyssnat igenom materialet
efter ytterligare passager som kunde styrka eller motsäga en viss tolkning.
Intervjusamtalen har främst analyserats vad gäller innehåll, men jag har
också inspirerats av interaktionell sociolingvistik, kategoriseringsanalys och
CA i analysen. Mitt sätt att använda de olika metoderna kan sammanfattas
på följande sätt (jfr även de mer teoretiska beskrivningarna i avsn. 3.2.2 och
3.3.3):
1.
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Innehållslig analys. Detta innebar att jag studerade föräldrarnas
beskrivningar av namnvalet och de bilder de därigenom skapar av sig
själva, andra och omvärlden. Några utgångspunkter var: Vad beskriver
talaren? Vilka implikationer och presuppositioner innehåller talarens

beskrivningar? Vad indikerar talarens beskrivningar av dennes syn på
sig själv, sina erfarenheter och världen? Vad indikerar talarens beskrivningar av dennes förväntningar på barnet?
2.

Interaktionell sociolingvistisk analys. Detta innebar att jag studerade
föräldrarnas sätt att förhålla sig till varandra genom sitt sätt att berätta
och samtala (jfr Goffman 1967, Gumpertz 1982, Giles & al. 1991,
Schiffrin 1994, kap. 4, Sociolinguistics 1997, del. 7). Några utgångspunkter var: Hur förhåller sig talaren till signifikanta andra och deras
agerande? Vilken roll intar talaren i sin beskrivning och vilka roller
tillskrivs andra? Hur förhåller sig den som talar till andra (inklusive
till mig som intervjuare) och sådant som andra har sagt? Hur förhåller
sig de som lyssnar till talaren och det talaren säger? Även betydelsen
av makrosociala variabler såsom talarnas kön och ålder beaktades här.

3.

Kategoriseringsanalys. Detta innebar att jag studerade föräldrarnas sätt
att kategorisera sig själva, andra, enskilda namn och namngivningsmönster (jfr Sacks 1992a, Baker, Carolyn 1997, Hester & Eglin 1997).
Några utgångspunkter var: Vilka kategorier används? Vilka attribut (i
form av handlingar, egenskaper, värden och lingvistiska stilar) tillskrivs
olika kategorier? Hur förhåller sig föräldrarna till olika kategorier? Hur
förhåller sig olika kategorier till varandra? Vilka funktioner får användningen av kategorierna i samtalet?

4.

CA-inspirerad analys. Detta innebar att jag studerade på vilket sätt
föräldrarna strukturerar sitt språk och vilka sociala och kommunikativa
effekter detta får i interaktionen (jfr Sacks & al. 1974, Sacks 1992a,
1992b, Hutchby & Wooffitt 1999, Wooffitt & Widdicombe 2006).
Några utgångspunkter var: Vad kännetecknar varje tur? Vilka strukturer
och specifika drag använder talarna? Varför används dessa just här? Hur
bemöts de av övriga talare? Vilka effekter tycks de få?

I praktiken överlappar analysmetoderna varandra. Jag har inte använt dem
var för sig eller i tur och ordning, utan omväxlande och i olika omgångar för
varje analyserad passage. Jag har således pendlat mellan en mer detaljerad
och nära analys och en mer distanserad och teoretiserande analys av samtalen.
Fokus har främst legat på intervjudeltagarnas lexikala strategier (ordval,
beskrivningar, metaforer, kategoriseringar) och de semantiska implikationer
och presuppositioner som dessa innebär, men jag har också till viss del beaktat
prosodiska strategier (betoning och förställt röstläge) samt användning av
paralingvistiska drag (pausering, tvekanden, skratt). Dessutom har jag beaktat
intervjudeltagarnas förhållningssätt till varandra, till mig som intervjuare
och till det som andra säger eller tidigare har sagt. Utgångspunkten har varit
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att varje detalj i språket kan få relevans för analysen och bidra till att skapa
viktiga sociala betydelser. Beroende på karaktären hos varje passage har olika
analysdelar emellertid kommit att hamna mer eller mindre i fokus. Även om
jag endast har detaljanalyserat kortare passager har jag också vinnlagt mig om
att ha det förlopp som leder fram till dessa och det förlopp som kommer efter
dem i åtanke vid analysen.

4.2.4 Validitet och reliabilitet
En kvalitativ undersöknings grad av validitet beskriver i vilken mån metoden
verkligen ”undersöker vad den är avsedd att undersöka” (Kvale 1997:214).
När det gäller intervjuer handlar det bland annat om kvaliteten i intervjun,
hur talet har transkriberats och huruvida forskaren gör hållbara och trovärdiga
tolkningar av materialet. Jag har varit väl insatt i ämnet vid intervjuerna och
därmed haft goda förutsättningar att förstå intervjudeltagarnas perspektiv
även om jag inte delar deras erfarenhet av att vara förälder. De teman som har
tagits upp i intervjusamtalen har varit noggrant förberedda och formulerade
med utgångspunkt i enkätundersökningens resultat och i tidigare forskning
på området. Jag har också vinnlagt mig om att skapa en öppen och uppmuntrande samtalsmiljö vid själva intervjutillfället för att främja interaktionen. Jag
menar därför att intervjuerna har förutsättningar för att vara av god kvalitet.
Eftersom jag inte använder intervjumetoden för att finna en generell sanning
om hur föräldrar väljer namn, utan för att belysa hur föräldrar skapar olika
bilder av namnvalet och sig själva i samspelet med varandra blir fokuseringen
på de lingvistiska resurser som deltagarna använder och kontrasteringen av
olika uppfattningar viktiga för validiteten. Ett sätt att uppnå kontrastering har
varit att ställa flera typer av frågor till materialet i analysen och därmed belysa
samtalen ur flera perspektiv. Ett annat sätt har varit att i analysen undersöka
både tendenser och undantag. Intervjuundersökningens validitet ökas också
av att resultaten genomgående relateras till och förstås utifrån en specifik
sociokulturell och identitetsteoretisk ram.
Graden av reliabilitet i en intervjuundersökning handlar om metodens
och resultatens tillförlitlighet (Kvale 1997:213). Jag har undvikit ledande
frågor i intervjuerna och uteslutit de delar där sådana ändå förekommer ur
analysen. Jag har också vinnlagt mig om att analysera intervjudeltagarnas
yttranden i relation till tidigare yttranden och frågor liksom de övriga deltagarnas agerande, för att öka trovärdigheten i mina tolkningar. Genom att i
avhandlingen redovisa ett stort antal utdrag ur intervjusamtalen och relativt
detaljerat visa hur jag tolkar dessa vill jag också öka analysernas trovärdighet.
Kombinationen av samtalsutdrag ur intervjuerna och kvantitativa uppgifter
från enkäten innebär ett slags triangulering som också torde öka reliabiliteten.
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4.3 Etiska överväganden
Att genomföra en undersökning som innefattar människor och uppgifter om
människor innebär alltid vissa etiska överväganden. Enligt Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) bör en humanistisk undersökning uppfylla fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidential
itetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet sammanfattas i att ”forskaren skall informera de av
forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2002:7). Detta har varit en svårighet, eftersom jag befarar att ett
alltför explicit uttryckande av avhandlingens syfte att studera namngivning i
förhållande till identitetsskapande och social positionering hade kunnat innebära att deltagarna avstod från att delta eller fokuserade på vilka åsikter som
är socialt acceptabla istället för vad de själva tycker. Jag har därför försökt
gå en balansgång mellan kravet att informera och risken att avskräcka. Deltagarna har informerats om att syftet med projektet är att undersöka vad som
påverkar föräldrars val av namn till sina barn. Denna formulering är mycket
övergripande och därmed också relativt vag. Jag har emellertid också antytt
för deltagarna att jag är intresserad av namnval ur ett socialt perspektiv genom
att ge exempel på några frågeställningar som jag vill undersöka, såsom: Uppfattas vissa namn på olika sätt i olika delar av samhället? Jag informerade
också deltagarna om hur jag tänkte analysera materialet (kvantitativt i enkäten
och kvalitativt i intervjuerna), att resultaten skulle redovisas i en avhandling
och att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas på begäran. I enkäten
gavs denna information skriftligt i ett följebrev, medan den i intervjuerna gavs
muntligt innan intervjusamtalet påbörjades.
Samtyckeskravet sammanfattas i att ”deltagare i en undersökning har rätt
att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet 2002:9). Samtliga
i undersökningen ingående personer har samtyckt till deltagande. När det
gäller deltagarna i intervjuundersökningen, blev dessa, efter att jag informerat
om undersökningen och dess syfte, uttryckligen tillfrågade om de ville delta i
undersökningen och samtyckte till att deras svar behandlas i forskningssyfte.
Eftersom ledarna för föräldragrupperna dessutom informerat och tillfrågat
grupperna i förväg tror jag att det funnits gott om tid och möjlighet för föräldrarna att fundera över sitt deltagande. I enkäten fanns det en särskild fråga i
slutet av formuläret där deltagarna explicit fick svara på om de samtyckte till
att uppgifterna används i avhandlingen på det sätt som framgår av följebrevet.
Endast enkäter där denna fråga besvarades jakande har medtagits i analysen.
Konfidentialitetskravet sammanfattas i att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta
del av dem” (Vetenskapsrådet 2002:12). Jag har behandlat alla uppgifter som
samlats in med stor varsamhet. Uppgifter kring adress och telefonnummer till
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enskilda deltagare har förstörts efter användning. Allt material (både ifyllda
enkäter och digitala inspelningar av intervjuer) förvaras på ett sådant sätt att
det inte kan nås av obehöriga. I avhandlingen har jag utelämnat sådana uppgifter som skulle kunna identifiera enskilda personer. Jag redovisar exempelvis
aldrig föräldrarnas för- och efternamn och om barnet har ett mycket ovanligt
förnamn har jag undvikit att redovisa det i anslutning till föräldrars längre
resonemang, framför allt om det som sägs eller min tolkning av detta kan
upplevas som känsligt. Detta innebär att en del intressanta namnförekomster
utelämnas, vilket kan förefalla olyckligt i en avhandling som handlar om just
namn, men jag menar att detta är nödvändigt för att kunna skydda deltagarnas
identitet på det sätt som jag lovat. Jag har också undvikit att redovisa sådana
delar av främst intervjumaterialet som jag bedömer som mycket personliga
och som jag misstänker att deltagarna inte vill offentliggöra.
Slutligen sammanfattas nyttjandekravet i att ”uppgifter insamlade om
enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002:14). Här kan endast konstateras att de uppgifter som samlats in har
använts i ett avhandlingsprojekt och inte kommer att lämnas vidare till någon
utomstående.
Vid sidan av dessa av Vetenskapsrådet formulerade krav, vill jag också
nämna mina överväganden kring följderna av avhandlingens offentliggörande.
Att offentliggöra ett forskningsprojekt där sociala och kulturella grupper och
praktiker står i fokus är inte oproblematiskt, eftersom det kan finnas en risk
att därigenom konservera vissa föreställningar om dessa och på så sätt bidra
till segregering eller stigmatisering. För att minimera risken för detta undviker
jag så långt möjligt att betrakta någon enskild grupp eller praktik som norm
(och andra grupper eller praktiker därmed som avvikelser) i avhandlingen,
utan fokuserar istället på mångfalden av perspektiv. Jag strävar också efter att
tydligt framhäva deras lika värde och betydelse.
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5. En modell över lokala positioner

Analysen av föräldrarnas resonemang i de två undersökningarna (enkäten och
intervjuerna) visar att vissa mönster i förhållningssättet till namnvalet återkommer gång på gång både hos enskilda föräldrar och inom större grupper
av föräldrar. Exempelvis beskriver några föräldrar att det var viktigt med
ett ovanligt namn, såväl i samband med inspirationskällor för namnet som
i samband med beskrivningen av det valda namnet, valet av stavning, samklang med eventuella syskons namn, namnets betydelse för barnets framtid
etc. Andra föräldrar beskriver att det var viktigt att namnet var traditionellt,
såväl i samband med inspirationskällorna för namnet som i samband med
beskrivningen av det valda namnet, val av stavning, samklang med eventuella
syskons namn, namnets betydelse för barnets framtid etc. Jag menar att dessa
typer av återkommande förhållningssätt kan ses som sociala positioneringar.
Inom tidigare socioonomastisk forskning om förnamnsgivning betraktas
sådana uttryck ofta som rapporter om hur namnvalet faktiskt har gått till eller
vilken smak föräldrarna har. Enligt det teoretiska synsätt som presenteras i
den här avhandlingen (se kap. 3) kan de emellertid också ses som sociala
positioneringar, vilka uttrycker något om hur föräldrarna vill bli uppfattade,
vilka erfarenheter, värderingar och förhoppningar de har, hur de ser på
omvärlden och vem de hoppas att barnet ska bli. De kan ses som en del i
identitetsskapandet på det som här kallas den lokala nivån. Det rör sig om
sociala positioneringar som föräldrarna orienterar sig aktivt i förhållande till,
som kan skapas i flera olika situationer och i interaktion med flera olika människor, men som inte nödvändigtvis får relevans utanför namngivningsfältet.
Föräldrarna i materialet skapar dessa sociala positioneringar både genom
att visa ett positivt förhållningssätt (som uttrycker vilket slags namn de vill
ge till barnet) och genom att visa ett negativt förhållningssätt (som uttrycker
vilket slags namn de inte vill ge till barnet). Därför kan de vanligast förekommande sociala positionerna på lokal nivå beskrivas som skalor med två motsatta ytterpoler. Exempelvis tar de föräldrar som resonerar om betydelsen av
ett ovanligt namn ofta också avstånd från vanliga namn och de följder som ett
sådant kan få. Likaså brukar de föräldrar som ofta resonerar om betydelsen av
ett traditionellt namn ofta ta avstånd från moderna namn. Det rör sig emellertid inte om binära positioner med diskreta gränser. Snarare tycks föräldrarna
positionera sig i relation till en skala, som visserligen i de flesta fall har två
ytterpoler, men också en mängd positioner däremellan och där gränserna
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mellan olika positioner är högst flytande och under ständig omförhandling.
Detta framgår bland annat av föräldrarnas frekventa användning av förstärkande eller försvagande bestämningar (såsom lite, ganska, väldigt, jätte) när de
uttrycker sitt förhållningssätt till olika namn och till sitt och andras agerande i
namngivningen. Det har också visat sig att några positioneringar ofta skapas i
kombination med specifika andra positioneringar. Detta medför att de vanligaste sociala positionerna också kan ordnas i kluster (vilket diskuteras i 11.2).
I figur 3 presenteras en modell över de sociala positioner på lokal nivå som
oftast intas av föräldrarna i materialet i form av ett antal skalor. De inbördes
relationerna mellan dessa visar vilka positioner som brukar ställas i kontrast
till varandra och vilka positioner som ofta kombineras. Modellen är ett resultat
av min analys av föräldrarnas resonemang om namnvalet i både enkät- och
intervjuundersökningen.

Praktisk
Internationellt
orienterad

Vanlig

Utlandsorienterad

Traditionell

Modern

Svenskorienterad

Originell
Estetisk

Figur 3. De vanligaste sociala positionerna på lokal nivå.
Modellen består av fyra skalor som har att göra med föräldrarnas inställning
till svenskt respektive utländskt och internationellt, traditionellt respektive
modernt, vanligt respektive originellt, samt praktiskt respektive estetiskt. Motsatsparen är med få undantag baserade på föräldrarnas egna beskrivningar av
vilka slags namn och ageranden i namnvalet som de tycker om respektive vill
ta avstånd från. De flesta av skalorna har två motpoler. En skala har emellertid tre poler, där två poler är mer näraliggande och båda står i kontrast till en
tredje pol. Det är emellertid underförstått att skalorna dessutom har en mängd
gradsteg mellan dessa poler som föräldrarna kan positionera sig i relation till.
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Vidare är skalorna placerade på ett sådant sätt att en positionering i närheten
av en viss position på en skala ofta indikerar en sannolik positionering i närheten av motsvarande position på de närmast intill liggande skalorna. Således
har många av de föräldrar som positionerat sig som ”traditionella” i materialet
också positionerat sig som mer ”vanliga” än ”originella” och mer orienterade
mot det ”svenska” än det ”utländska”. Det förekommer emellertid också att
föräldrar kombinerar positioneringar på helt andra sätt. I de följande kapitlen
kommer jag att analysera närmare hur föräldrar skapar sociala positioneringar
genom namngivningsprocessen. Fokus kommer att ligga på positioneringar på
lokal nivå, så som de illustrerats i figur 3, men jag kommer delvis också att ta
upp positioneringar på mikro- och makronivå.
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6. Att positionera sig som vanlig eller originell

En positionering som många föräldrar i materialet skapar genom namngivningsprocessen har att göra med huruvida de vill uppfattas som vanliga eller
originella. Några föräldrar tycks helst vilja att namnet ska smälta in i mängden
och framstå som normalt och positionerar sig därmed som ”vanliga”. Andra
visar att de gärna vill att namnet ska skilja ut sig från mängden och framstå
som speciellt eller kreativt och intar därmed en position som ”originella”. Det
finns också en mängd mellanpositioner på skalan. De allra flesta föräldrarna
positionerar sig som ”lite originella” och tar därmed avstånd från båda ytterpolerna.

6.1 Position: vanlig
De föräldrar som jag menar positionerar sig som vanliga genom sitt resonemang om namngivningen är de som uttrycker att de inte vill att namnet ska
sticka ut ur mängden på något sätt eller riskera att uppfattas som extremt, skrytigt eller konstigt. I praktiken handlar det främst om att föräldrarna uttrycker
att de ville ha ett ”vanligt” eller ”etablerat” namn eller att de tar avstånd från
namn som de beskriver som ”ovanliga” eller ”speciella”. En positionering
som ”vanlig” kombineras ofta med en positionering som ”traditionell” eller
”praktisk”.

6.1.1 Vanliga namn
En undersökning av de tilltalsnamn som föräldrarna i enkätundersökningen
valt till sina barn visar att ungefär en fjärdedel av dem (23 % eller 139 av 605)
är mycket vanligt förekommande i befolkningen som helhet, då de bärs av
minst 10 000 personer. Det rör sig om namn såsom Axel, David, Elin, Emil,
Ida och Sara. Jag menar att denna typ av mycket väletablerade namn indexerar
normalitet och att föräldrar som har valt sådana namn därför kan positionera
sig som vanliga.
När föräldrarna, både i enkäten och i intervjuerna, tillfrågades om varför
de valt barnets namn är det mycket få som framhåller att de ville ha just ett
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”vanligt” namn. I enkäten svarade endast 10 % (59 av 608) att de ville ha ett
”vanligt”, ”lagom vanligt” eller ”inte ovanligt” namn. De har bland annat valt
namnen Alva, Anton, Hannah, Hugo, Julia och William. Många av dessa namn
har fler än 10 000 bärare i landet, men de tillhör oftast inte de allra vanligaste
namnen vare sig i Sverige som helhet eller bland nyfödda år 2007, vilket gör
att namnen inte uppfattas som extremt vanliga. Alvas föräldrar skriver så här
i enkäten:
Fint namn, kort, lagom ”vanligt” namn, passar bra med efternamnet.

Genom att uttrycka att de gärna ville ha ”ett lagom vanligt namn” positionerar
sig Alvas föräldrar som mer vanliga än originella, samtidigt som de genom
bestämningen lagom undviker ytterpolen ”mycket vanliga namn”. Föräldrarna verkar inte vilja agera extremt åt något av hållen. I enkäten fanns också
en fråga om föräldrarnas uppfattning om vissa namnegenskaper (se fråga 16
i bilaga 1), där egenskapen ”är ovanligt” var en av dem. Det vanligaste svaret
här var alternativet ”mindre viktigt”, men 6 % (36 av 617) angav alternativet
”önskade ej”. Ett sådant tydligt avståndstagande från ovanliga namn innebär
också ett implicit närmande mot dess motsats, vanliga namn. Därmed kan
föräldrarna indexera en positionering som mer vanlig än originell. Bland de
namn som dessa föräldrar har valt återfinns namn såsom Amanda, Markus,
Oscar, Sara, Sofia och Tore, vilka med få undantag har fler än 10 000 bärare i
Sverige. Men det förekommer också att föräldrar som svarat att de inte önskat
ett ovanligt namn ändå har valt namn som är mer ovanliga, såsom Lawen,
Mario och Milla, vilka har färre än 2 000 bärare i Sverige. Detta visar att
föräldrarna kan förhålla sig till enkätfrågorna på olika sätt och genom samma
svar skapa olika typer av positioneringar. De föräldrar som svarat ”önskade
ej” på denna fråga samtidigt som de har valt ett ovanligt namn kan exempelvis
vilja visa att detta inte var en särskilt viktig orsak till namnvalet eller vilja
undvika att associeras med de sociala värden och attribut som en önskan om
”ovanlighet” antas indexera.
Även i intervjusamtalen uttrycker en del föräldrar att de ville ha ett ”vanligt
namn”. Här används denna namnkategorisering även i diskussioner om andra
namn än det egna barnets. Ofta framgår det av sammanhanget att föräldrarna
bedömer namnens ”vanlighet” utifrån förekomsten i en viss generation. Så
kategoriseras exempelvis Johan, Karolina, Linda, Malin, Maria och Susanna
som ”vanliga” bland 1970- och 1980-talister, medan Emma, Oscar och
William kategoriseras som ”vanliga” bland barn födda i början av 2000-talet.
De föräldrar som uttrycker att de är positiva till ”vanliga” namn i intervjusamtalen förknippar kategorin med egenskaper såsom ”fint” och ”riktigt”. Genom
att tillskriva kategorin dessa attribut förknippas gruppen inte bara med en viss
frekvens utan också med en viss grad av normalitet och etablering.
I intervjusamtalen är det också vanligt att föräldrar tar avstånd från ”ovanliga namn” och därmed indirekt positionerar sig som mer vanliga än originella.
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När så sker förknippas kategorin ”ovanliga namn” ofta med negativt värderande egenskaper som ”krångligt”, ”fånigt”, ”utländskt” eller ”modernt”. I
utdraget ur intervjusamtal Norr 3 som visas i exempel 1 tar både mamma 7
och mamma 8 avstånd från ”ovanliga namn” som de också beskriver som nåt
att skryta med (rad 2), jädra konstiga (rad 6) och fånigt (rad 24).
Exempel 1. Så jädra konstiga grejer.
1
2
3
4

Mamma 7:

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mamma 7:

Mamma 8:
Int:23

Mamma 8:
Mamma 7:
Mamma 8:
Mamma 7:
Mamma 8:
Mamma 7:
Mamma 8:

Int:
Mamma 7:
Mamma 8:
Mamma 7:

det känns lite som att kanske namnet är på nåt
vis nåt att skryta med (.) för vissa
jaa
men inte för er?
(paus 1,5 sek)
neej! jag tycker lite synd om alla dom här eh
(.) kändisbarnen som heter så jädra konstiga
grejer
mm
hur liksom använder man ett (.) Fifi-Trixibelle
(.) som dubbelnamn?
mm
”ja va kul”
((skrattar)) jaa (.) ja det har väl kanske (.)
gått till överdrift lite
Hiraany Tiger
det kanske var en bra tanke från början många
tänker att (.) man vill ha ovanligare namn och
sen så blir det liksom för *mycket*
mm
[men det beror ju på]
[och blir till slut inte ens] ovanligt kanske
utan
nej precis! (.) jag tycker det blir mest fånigt

Den här delen av intervjusamtalet uppstår efter att föräldrarna har fått se en
artikel (Engvall 2008), där flera kända personers val av namn till sina barn
omnämns och där förnamn beskrivs som en trendig accessoar. När jag frågar
om de känner igen den här beskrivningen svarar mamma 7 att kanske namnet
är på nåt vis nåt att skryta med – för vissa (rad 1–2). Hon beskriver här att hon
uppfattar att synen på namnet som en accessoar hänger samman med synen på
namnet som något att skryta med och att detta är ett agerande som hon känner
igen när det gäller vissa personer. Tillägget för vissa efter den korta pausen
(rad 2) kan ses som ett sätt att förtydliga att det inte är sig själv hon talar om
23

Denna förkortning står för intervjuare.
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och på så sätt skapa distans till agerandet. Därmed positionerar hon sig själv
som ”inte skrytsam” och som mer vanlig än originell. Samtidigt undviker
hon att specificera vilka som ska betraktas som de egentliga aktörerna i det
agerande hon beskrivit genom att inte kategorisera dessa, utan endast referera
till dem genom en vag personbeteckning: vissa (se även Norrby 2004:194,
Wong 2008:288).
Min fråga om föräldrarna inte själva känner igen sig i artikelns beskrivning (rad 4) tar fasta på det ospecifika i beskrivningen (vissa), men skulle
kunna vara ansiktshotande för mamma 7 eftersom den också kan uppfattas
ifrågasätta hennes positionering av sig själv som distanserad från agerandet.
Det kan förklara varför hennes svar uttrycks med emfas (ett starkt betonat och
utdraget nej, rad 5) och ett starkt negativt värderande uttryck (jädra, rad 6).
Hon befäster också sitt avståndstagande från skrytiga namngivare genom att
uttrycka att hon tycker synd om barnen som får dessa namn (rad 5) och att hon
tycker namnen är svåra att använda (rad 9). Genom att på detta sätt skapa en
negativ bild av dom skapas också en mer positiv bild av dess underförstådda
motsats (jag eller vi) (se även Engblom 2004:88, Kahlin 2008:92). I detta
sammanhang introducerar hon också kategorin kändisbarn (rad 6) som hon
förknippar med namnen i fråga. Som ett exempel nämner hon namnet Fifi
Trixibelle som bärs av barnet till ett välkänt brittiskt artistpar och som även
nämns i den artikel som diskuterats. Mamma 7 kritiserar detta namn som svårt
att använda och positionerar sig därmed som praktisk. Avståndstagandet från
namnet blir också ett indirekt avståndstagande från gruppen som hon förknippar det med.
På rad 12 förställer mamma 7 sin röst och säger ironiskt ja va kul. Detta
uppfattar jag som att hon sätter sig in i och spelar rollen som kändisföräldern som valt ett sådant namn och vars inställning till namnet är att det är
kul. Genom den förställda rösten markeras att det sagda inte ska ses som
hennes egen åsikt, utan som en ironisk tolkning av någon annans åsikt (se
även Clift 1999:526– 527). Detta kan också ses som en så kallad stilisering
(se Georgakopoulou 2006:85, Coupland 2007:221, Auer 2007:321), vilket
innebär att härma eller porträttera en person eller grupp genom att förställa
rösten (med hjälp av ett annat tonläge, ordval, dialektalt uttal etc.). Med det
förställda röstläget och ordet kul porträtterar mamma 7 gruppen ”kändisar”
som fokuserad på underhållning och stilistiska effekter och ignorerande eventuella svårigheter med att använda ett namn. Användningen av ironin och stiliseringen förstärker avståndstagandet från både de ovanliga namnen och den
sociala grupp som hon förknippar dem med. Själv uttrycker mamma 7 att hon
snarast tycker att namnvalet blir fånigt (rad 23).
Mamma 8 positionerar sig däremot inte på riktigt samma sätt i intervjusamtalet. Hon säger att det kanske var en bra tanke från början (rad 16) och
tar därmed inte avstånd från den originella positionen på det sätt som mamma
7 tidigare gjort. Upprepningarna av adverbet kanske (rad 13, 16, 21) minskar
säkerheten och styrkan i det sagda (se även Nilsson 2005:142) och skulle
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kunna tyda på att hon är mån om att uttrycka sig försiktigt. Adverb av denna
säkerhetsmodifierande typ (ju, kanske, möjligen, nog), liksom andra modifierande adverb (egentligen, ganska, i alla fall, lite, nästan, på nåt sätt, väl), vissa
verbuttryck (tror jag, tycker jag, upplever jag) och diskurspartiklar (liksom,
typ) kallar jag i avhandlingen med en gemensam benämning för epistemiska
markörer (jfr Kärkkäinen 2003:15, 37). Det rör sig om olika småord och korta
fraser som kan användas som en resurs för att uttrycka en viss attityd gentemot
det sagda eller gentemot övriga samtalsdeltagare och som ofta får effekten
att utsagan tonas ner och blir mindre direkt (se även Wirdenäs 2002:20,
S. Karlsson 2006:41–42). I det här fallet bidrar den epistemiska markören
kanske också till att mamma 8 undviker att hota mamma 7:s sociala ansikte
med sin kritik (se även Coates 1998:245). Trots den försiktiga hållningen är
det emellertid tydligt att mamma 8 inte är lika avståndstagande i förhållande
till ovanliga namn som mamma 7. I stället för att tala om konstiga namn som
mamma 7 gör (rad 6) använder mamma 8 kategoriseringen ovanligare namn
(rad 17). Detta uttryck är både mindre värderande och mindre starkt och
indikerar därmed en mer positiv hållning till namnen i kategorin. Mamma 8
använder också det generiska pronomenet man i stället för dom (rad 17), vilket
skulle kunna inkludera henne själv och därför skapar en större vaghet när det
gäller vem som kan pekas ut som aktör för det slags agerande som beskrivs
(se även Fremer 1999:116, van de Mieroop 2008:496). På så vis positionerar
hon sig närmre gruppen hon talar om och skapar en mer originell position än
vad mamma 7 tidigare har gjort. Exemplet illustrerar hur mamma 8 både tycks
visa sin solidaritet gentemot sin samtalspartner och distansera sig från dennas
starka avståndstagande.

6.1.2 Etablerade namn
Majoriteten av de tilltalsnamn som föräldrarna i enkäten har valt kan betraktas
som väletablerade och sedan länge förekommande i Sverige (67 % eller 404
av 605). Dessa namn känner de flesta igen även om namnen inte alltid är så
vanliga. Eftersom de flesta namn i materialet är av denna typ blir valet av ett
sådant namn omarkerat och inte särskilt tydligt positionerande. De föräldrar
som väljer att framhålla att namnet är ”väl etablerat”, ”riktigt” eller ”rejält”
då de motiverar namnvalet skapar emellertid en tydligare positionering, eftersom de då lyfter fram denna aspekt som något viktigt. Jag menar att en sådan
positionering kan beskrivas som ”vanlig” eftersom det handlar om att undvika
att bryta mot en kulturell norm, även om jag inser att här också kan finnas
inslag av ”traditionalism” (jfr kap. 7).
Det är endast en mycket liten del av föräldrarna i enkäten som har framhållit att namnet skulle vara väletablerat då de motiverat namnvalet (1 % eller
9 av 608). De har valt namnen Alvin, Arvid, Hannes, Ingmar, Olivia, Oskar,
Stina, Tova och Åsa. Arvids föräldrar skriver så här i enkäten:
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Rejält namn. Ligger bra i munnen. Inte krångligt uttal el. för långt/kort.
Riktigt, äldre, etablerat svenskt namn. Inte påhittat (som t.ex. Neo el.
Tindra).

I intervjusamtalen är det inte många som anger som ett namngivningsmotiv
att namnet ska vara ”etablerat”. Däremot är det fler som framhåller att de är
positiva till ”riktiga” namn. I motsats till de riktiga namnen ställs beskrivningar som ”konstiga namn”, ”så speciellt”, ”så udda”, ”modernt”, ”påhittat”,
”utländskt”, ”varumärken”, ”dockor” och ”hundnamn”, vilka föräldrarna tar
avstånd från. Som förklaring till ett sådant avståndstagande nämns främst
praktiska orsaker, såsom att undvika att barnet ska behöva bokstavera sitt
namn, få problem utomlands, möta negativa reaktioner från omgivningen eller
inte själv tycka om namnets lexikaliska betydelse. Ett annat genomgående
drag i föräldrarnas resonemang om detta i intervjusamtalen är att många tycks
ha en intuitiv uppfattning om vad som är ett ”riktigt” namn och inte, samtidigt som de finner det svårt att beskriva denna i ord. Pauser och vaga uttryck
(såsom olika epistemiska markörer) är vanligt förekommande då föräldrarna
talar om detta. I de fall där konkreta argument framförs för att ett namn ska
betraktas som riktigt hänvisar föräldrarna bland annat till popularitet i andra
länder, frånvaro av en omedelbart igenkännbar lexikalisk betydelse, förekomst
i namnlängden, popularitet i äldre tider och välkända tidigare namnbärare. Jag
ser önskan om ett ”riktigt” namn som en positionering som vanlig, eftersom
de namn som inte uppfattas vara riktiga är sådana som på något sätt avviker
från normen för hur förnamn i Sverige i början av 2000-talet brukar se ut. I
utdraget ur intervjusamtal Norr 3 i exempel 2 beskriver mamma 8 vad hon
menar med ett ”riktigt” namn i samband med en beskrivning av hur hon fastnade för namnet Karl.
Exempel 2. Ett asch kanske inte vanligt namn men…
1
2
3
4
5
6
7

Mamma 8:

vad heter det (.) men vi var väldigt överens om
att vi ville ha (.) ett asch kanske inte
vanligt namn men alltså ett riktigt namn om man
säger inget eh (.) så här modernt lite påhittat
eller utländskt för att eh (.) tja man ville
inte att han barnet ska behöva bokstavera (.)
vad han heter varje gång

Mamma 8 säger inte att hon och hennes partner ville ha ett vanligt namn,
men att de ville ha ett asch kanske inte vanligt namn men alltså ett riktigt
namn om man säger (rad 2–4). Detta uttryck kan ses som en friskrivning (eng.
disclaimer), det vill säga en konstruktion som kan användas för att undvika
att talaren förknippas med eventuella oönskade attribut som hänger samman
med uttalandet (Potter & Wetherell [1987] 2001:205). I det här fallet är det
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kategoriseringen ett vanligt namn som tycks kunna ge oönskade associationer
som talaren vill undvika. Kanske förknippas vanliga namn annars med tråkighet eller positionen ”medelsvensson” (jfr ex. 5, avsn. 6.2.1). Genom att
uttrycka sig på detta sätt visar mamma 8 också att hon förknippar ”riktiga”
namn med namn som är ganska vanliga, som inte är moderna, påhittade eller
utländska och som inte måste bokstaveras. Hon skapar därmed en komplex
position som både vanlig, traditionell, praktisk och svenskorienterad.
I utdraget ur intervjusamtal Centrum 1 i exempel 3 framhåller pappa 10 att
det var viktigt för honom och hans partner att välja ett ”riktigt” namn, även
om namnet är ovanligt. Han positionerar sig som både vanlig och originell.
Exempel 3. Det är ju ändå ett namn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pappa 10:

Int:
Pappa 10:

Någon:24
Pappa 10:

Mamma 10:
Pappa 10:
Int:
Pappa 10:
Mamma
Int:
Mamma
Mamma
Mamma

10:
9:
10:
9:

ja så speciellt ville inte vi ha (.) alltså
Agaton är ändå ett (.) ett namn som har
förekommit i namnlängden (.) men försvann eh
läste vi för några år sen bara
mm
så att eh (.) det har väl bara fallit i
popularitet varit populärt för länge sen och
jag tror till och med det var nån Wallenbergare
som hette Agaton i mellannamn
((skrattar tyst))
så att (.) tja så att (.) det (.) så udda vill
vi ju inte ha heller (.) det ska inte vara
nåt som
[nej]
[folk] lägger märke till som konstigt namn
nej
det ska vara ett (.) riktigt namn (.) bara inte
liksom eeh det som alla andra heter
nej
mm
det blir ju inte det här ”heter han det?”
nej ((skratt))
utan Agaton är ju ändå alla vet ju att det är
ett namn (.) ja

Samtalet i utdraget ovan uppstår i samband med att föräldrarna fått titta på
några artiklar om mycket ovanliga namn (Allt om barn 200825, Jannerling
2007, Fürstenberg 2008). Bland annat nämns där namnen Stilla, Emone och
Shim. Pappa 10 tar då avstånd från namn som är så speciellt (rad 1) och
24
25

Inspelningen möjliggör tyvärr inte att urskilja vem det är som hörs här.
Tyvärr saknas uppgift om författare i denna artikel.
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argumenterar för att det namn de valt (Agaton) inte kan räknas till denna kategori. Som argument för han fram att namnet har förekommit i namnlängden
(rad 3), att det inte var så länge sedan det försvann ur namnlängden (rad 3–4),
att det tidigare har varit populärt (rad 7) och att det burits av någon i släkten
Wallenberg (rad 8–9). Dessa argument har att göra med normalitet (namnlängden, har varit populärt), men också tradition (funnits länge) och prestige
(släkten Wallenberg). De skapar en social positionering i samtalet genom att
visa vilka auktoriteter pappa 10 orienterar sig efter. Samtidigt ger de tyngd
till argumentationen, eftersom de ger intryck av att det inte bara handlar om
pappa 10:s personliga tyckande utan ett resonemang som har förts av andra
trovärdiga personer med hög status och auktoritet (se även resonemanget om
auktoritetsargument hos Wirdenäs 2002:138–139).
I sammanhanget använder pappa 10 också kategoriseringen riktigt namn
(rad 17) som han ställer i kontrast till konstigt namn (rad 15). Pappa 10:s
inlägg kan ses som ett avståndstagande från namnen i artiklarna och ett försök
att positionera sig som mer ”vanlig” än ”originell” trots valet av ett relativt
ovanligt namn (Agaton). Kanske upplever han att det sociala ansikte han
tidigare byggt upp som en rejäl och traditionell person hotas av att det namn
han valt skulle kunna jämföras med de ovanliga namnen i artiklarna. Detta
skulle i så fall kunna förklara varför han efter att ha tittat på artiklarna genast
intar en försvarsposition och argumenterar för sitt val av namnet Agaton trots
att ingen har ifrågasatt detta. Då mamma 9 i slutet av utdraget (rad 21 och
23–24) säger att även hon tydligt uppfattar deras valda namn som ett riktigt
namn blir detta en bekräftelse av pappa 10:s positionering som förstärker det
sociala ansikte han byggt upp. Formuleringen alla vet ju (rad 23) utgör också
en så kallad extremfallsformulering, det vill säga en beskrivning som innehåller semantiskt extrema uttryck (såsom aldrig, alla, alltid, ingen) och som
används för att ifrågasätta, försvara eller rättfärdiga en ståndpunkt (Pomerantz
1986:228, Hutchby & Wooffitt 1999:210–212, Kahlin 2008:97–100). I det här
fallet bidrar extremfallsformuleringen till mamma 9:s försvar av pappa 10:s
position genom att tydliggöra den allmänna kännedomen om att namnet uppfattas på ett visst sätt och därmed legitimera namnvalet.
Föräldrarnas samtal om ”riktiga” namn och andra skulle också kunna analyseras utifrån en prototypmodell. Enligt prototypteorin (för beskrivning se
Wetås 2008:74) finns det bland alla företeelser av en viss typ en inre kärna av
idealiserade egenskaper som denna typ associeras med. Det prototypiska förnamnet är idealbilden av ett förnamn som alla talare kan uppfatta som typiskt
eller genomsnittligt. Kring denna prototyp finns ett kontinuum av förnamn
som uppfattas som mer eller mindre lika prototypen och som därför anses vara
i olika grad prototypiska och ha olika grad av namnkaraktär eller så kallad
proprialitet (Wetås 2008:76). Ett namn med hög proprialitet är lätt att känna
igen som ett namn, medan ett namn med låg proprialitet inte på samma sätt
uppfattas som ett namn i alla situationer och av alla personer. De förnamn
som föräldrarna i intervjusamtalen beskriver som ”riktiga” och ”etablerade”
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(såsom Karl i ex. 2 och Agaton i ex. 3) skulle då kunna ses som namn som
troligen ligger nära den prototypiska kärnan av förnamn och som därför har
hög proprialitet. De förnamn som i stället beskrivs som ”konstiga”, ”udda”
och dylikt (såsom FifiTrixibelle och Hiraany Tiger i ex. 1) kan förstås som
namn som föräldrarna av olika anledningar upplever skilja sig mycket från
förnamnsprototypen och som de därför tillskriver en lägre grad av proprialitet. Pappa 10:s resonemang skulle därmed också kunna ses som ett sätt att
argumentera för att namnet Agaton är mer prototypiskt och bör anses ha högre
proprialitet än de ovanliga namn som nämnts i artiklarna som föräldrarna fått
se. Olika grader av prototypi och proprialitet tycks emellertid också vara förknippade med olika sociala värden, vilket gör att bedömningen av varje namn
blir en del i föräldrarnas sociala positionering. Utifrån detta perspektiv kan
pappa 10:s argumentation ses som ett sätt att undvika att förknippas med de
sociala värden som mindre prototypiska namn kan indexera.

6.1.3 Makrosociala variablers betydelse
I det här avsnittet analyseras vilken betydelse makrosociala variabler (föräldrarnas ålder och utbildning, familjens boende och språksituation, samt barnets
kön) får för positioneringen som ”vanlig”. Här är det enbart enkätmaterialet
som ligger till grund för analysen. De föregående avsnitten har visat att en
positionering som vanlig kan skapas med hjälp av flera olika resurser i enkäten.
Valet av ett namn med minst 10 000 bärare är en sådan resurs, liksom framhävandet av namnets frekvens eller ”riktighet” som motiv för namnvalet. Även ett
avståndstagande från namn som uppfattas som ovanliga eller konstiga kan bli
en resurs för positioneringen som vanlig. Genom att analysera användningen
av dessa resurser i relation till makrosociala variabler vill jag undersöka vilka
föräldrar i enkätmaterialet som tenderar att inta vanliga positioner och på
vilka sätt. Detta innebär också ett sätt att belysa hur föräldrars positioneringar
på lokal nivå samverkar med positioner på makronivå. Om många föräldrar
med liknande bakgrunder och social etablering positionerar sig som vanliga
genom namngivningsprocessen kan denna position och en viss typ av namn
komma att förknippas med särskilda makrosociala positioner. Ett sådant uppfattat samband mellan en viss position på lokal nivå och olika positioner på
makronivå kan i sin tur också komma att påverka hur andra föräldrar väljer
och resonerar kring namn och är därför viktigt att undersöka (Bucholtz & Hall
2005:591).
Resultaten från de kvantitativa analyserna visar att andelen som har
positionerat sig som vanliga är störst bland föräldrar med lång universitetsutbildning och bland föräldrar som är minst 36 år. De övriga makrosociala
variablerna (familjens boende och språksituation, samt barnets kön) får inte
någon betydelse när det gäller skapandet av denna positionering.
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I tabell 2 visas förekomsten av mycket vanliga namn, det vill säga namn
med minst 10 000 bärare i Sverige, i relation till mammans ålder. De två lägsta
åldersgrupperna (≤ 25 år och 26–30 år) har här slagits samman för att undvika
förväntade värden lägre än 5. Det framgår av tabellen att andelen som har valt
ett namn som är mycket vanligt i Sverige är större ju äldre mamman är.
Tabell 2. Förnamnens frekvens i förhållande till mammans ålder, angett i procent och
absoluta tal.
≤ 30 år
Andel Antal
Namn med ≥ 10 000
bärare i Sverige
Totalt

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

17 %

37

22 %

59

33 %

41

100 %

211

100 %

264

100 %

125

χ2-analys ger p 0,005, DF 2, χ2 10,443.26 Cramers V 0,016

Allra störst andel som har valt ett mycket vanligt namn med minst 10 000
bärare finns bland mammor som är 36 år eller äldre. Här rör det sig om en
tredjedel, 33 %, av föräldrarna. Detta kan jämföras med att det är 22 % som
har valt ett sådant namn då mamman är 31–35 år och 17 % då mamman är
högst 30 år. Skillnaden mellan mammorna i den lägsta respektive högsta
åldersgruppen är ungefär 15 procentenheter. χ2-analysen visar att skillnaden
mellan kategorierna är statistiskt signifikant och att det är liten sannolikhet
eller risk att den är uppkommen av slumpen (p är 0,005). För att också undersöka hur starkt det konstaterade sambandet är har jag använt sambandsmåttet
Cramers V. Ett perfekt positivt samband skulle ge värdet 1, medan ett obefintligt samband skulle ge värdet 0. I det här fallet är Cramers V lågt (0,016)
vilket indikerar att sambandet är svagt. Det hör emellertid inte till de svagaste
i materialet.
Tabell 3 visar förekomsten av namngivningsmotivet ”är vanligt” eller ”är
inte ovanligt” i relation till mammans utbildning. Det är överlag endast en liten
del av föräldrarna som spontant har motiverat valet av tilltalsnamn på detta
sätt. Som tabellen visar är det emellertid en större andel som har angett detta
som motiv ju längre formell utbildning mamman har. Bland mammor utan
universitetsutbildning är andelen som har motiverat valet av tilltalsnamn med
att det ”är vanligt” enbart 4 %. Bland mammor med 1–2 års universitetsutbildning är andelen något högre, 7 %. Allra högst andel har angett detta motiv då
mamman har en universitetsutbildning på minst 3 år. Här rör det sig om 14 %.
Skillnaden mellan mammorna med kortast och mammorna med längst formell
χ2-analysen har beräknats på de absoluta talen för antal namn med ≥ 10 000 bärare i Sverige
respektive antal namn med färre bärare. För att öka läsbarheten i tabellen redovisas här emellertid det totala antalet namn i stället för den senare kategorin. Detta tillvägagångssätt gäller också
övriga tabeller av denna typ i avhandlingen.
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utbildning är således ungefär 10 procentenheter. Eftersom Cramers V är 0,020
är sambandet svagt.
Tabell 3. Förekomst av motivet ”är vanligt” i förhållande till mammans utbildning,
angett i procent och absoluta tal.
Ingen univ.utb.
Andel Antal
Är vanligt
Totalt

4%
100 %

1–2 år univ.utb.
Andel Antal

7
161

7%
100 %

5
71

≥ 3 år univ.utb
Andel Antal
14 %
100 %

49
351

χ2-analys ger p 0,003, DF 2, χ2 11,895. Cramers V 0,020

De föräldrar som har markerat svaret ”önskade ej” när de ombads värdera namnegenskapen ”är ovanligt” tar avstånd från positionen ”ovanlig” och placerar
sig därmed också närmre positionen ”vanlig”. Det är generellt endast en liten
andel som har värderat namnegenskapen ”är ovanligt” på detta sätt, men det
är ändå möjligt att konstatera vissa skillnader utifrån utbildning (tabell 4) och
ålder (tabell 5). Bland mammor utan universitetsutbildning är det nästan ingen
(endast 2 personer eller 1 %) som har svarat att de inte vill att namnet ska
vara ovanligt (tabell 4). Bland mammor med universitetsutbildning är andelen
däremot något större (8 %). Skillnaden mellan utbildningsgrupperna är dock
liten och Cramers V (som är 0,016) visar också att sambandet är svagt.
Tabell 4. Värdering av egenskapen ”är ovanligt” i förhållande till mammans utbildning, angett i procent och absoluta tal.

Önskade ej detta
Totalt

Ej univ.utb.
Andel Antal

Univ. utb.
Andel Antal

1%
100 %

8%
100 %

2
166

34
427

χ2-analys ger p 0,002, DF 1, χ2 9,573. Cramers V 0,016

Tabell 5 visar att andelen som har svarat att de inte vill att namnet ska vara
ovanligt dessutom är större bland mammor som är minst 36 år än bland yngre
mammor.
Tabell 5. Värdering av egenskapen ”är ovanligt” i förhållande till mammans ålder,
angett i procent och absoluta tal.

Önskade ej detta
Totalt

≤ 30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

5%
100 %

3%
100 %

13 %
100 %

11
212

χ2-analys ger p 0,000, DF 2, χ2 16,423. Cramers V 0,027
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8
269

17
130

De två lägsta åldersgrupperna (≤ 25 år och 26–30 år) har här slagits samman för
att undvika värden lägre än 5. Inom den högsta åldersgruppen med mammor
som är minst 36 år har 13 % tagit avstånd från ovanliga namn, medan motsvarande andelar i de lägre åldersgrupperna endast är 5 % respektive 3 %.
Cramers V (som är 0,027) anger att detta samband vare sig är särskilt svagt
eller starkt. Då resultaten i tabell 5 jämförs med tabell 2 ovan framgår det
emellertid att det är långtifrån alla de föräldrar som har valt ett mycket vanligt
namn som också har tagit avstånd från namnegenskapen ”är ovanligt”. Inom
samtliga åldersgrupper är det ungefär 10 procentenheter färre som har svarat
att de inte ville att namnet ska vara ovanligt än som har valt ett mycket vanligt
namn. Detta tyder på att det inte är alla föräldrar som har valt ett mycket
vanligt namn som också medvetet vill ta avstånd från namn som kan beskrivas
som ovanliga, åtminstone inte på ett så tydligt sätt att de kan tänka sig att ange
svarsalternativet ”önskade ej” för denna egenskap. Resultatet kan också ses
som en skillnad mellan medveten och omedveten positionering.
När samtliga resurser som kan användas för att skapa en ”vanlig” positionering slås samman till en kategori i den kvantitativa analysen bekräftas att
andelen mammor som positionerar sig som ”vanliga” är störst bland dem med
minst 3 års universitetsutbildning (tabell 6) och bland dem som är minst 36
år (tabell 7). Sett i relation till mammans utbildning är andelen som använder
någon av de resurser som skapar en ”vanlig” positionering i enkäten större ju
längre formell utbildning mamman har, vilket visas i tabell 6.
Tabell 6. Positionen ”vanlig” i förhållande till mammans utbildning, angett i procent
och absoluta tal.
Ingen univ.utb.
Andel Antal
Positionerar sig
som ”vanlig”
Totalt

1–2 år univ.utb.
Andel Antal

≥ 3 år univ.utb
Andel Antal

23 %

38

31 %

22

39 %

139

100 %

167

100 %

71

100 %

357

χ2-analys ger p 0,001, DF 2, χ2 13,602. Cramers V 0,023

Bland mammorna med längst universitetsutbildning är det 39 % som positionerar sig som ”vanliga”. Även om det är här som positioneringen ”vanlig” förekommer allra mest procentuellt rör det sig alltså ändå om mindre än hälften
av mammorna i gruppen. Motsvarande andel är ännu lägre bland mammor
med 1–2 års universitetsutbildning (31 %) och lägst bland mammor som inte
har universitetsutbildning (23 %). Enligt Cramers V (som är 0,023) är detta
samband vare sig särskilt svagt eller särskilt starkt.
Tabell 7 visar att andelen som har positionerat sig som ”vanliga” också
är större ju äldre mamman är. Då mamman är minst 36 år är andelen 45 %.
Bland mammor som är 31–35 år är andelen ungefär en tredjedel (33 %). En
ännu lägre andel rör det sig om bland mammor som är under 31 år (27 %).
Det skiljer således nästan 20 procentenheter mellan den högsta och den lägsta
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åldersgruppen. Skillnaden utifrån ålder är därmed större än skillnaden utifrån
utbildning. Cramers V (som är 0,019) anger emellertid att sambandet är svagt.
Tabell 7. Positionen ”vanlig” i förhållande till mammans ålder, angett i procent och
absoluta tal.
≤ 25 år
Andel Antal
Positionerar sig
som ”vanlig”
Totalt

26–30 år
31–35 år
Andel Antal Andel Antal

27 %

11

27 %

100 %

41

100 %

47

≥ 36 år
Andel Antal

33 %

90

45 %

59

172 100 %

270

100 %

130

χ2-analys ger p 0,008, DF 3, χ 11,941. Cramers V 0,019
2

Sammanfattningsvis visar resultaten av de kvantitativa analyserna i detta
avsnitt att positionen ”vanlig” kan förknippas med hög kulturell status och
med mammor i den högsta åldersgruppen. De som i störst utsträckning
har positionerat sig som ”vanliga” i enkäten är mammor med minst 3 års
universitetsutbildning och mammor som är minst 36 år. Samtidigt är det långt
ifrån alla föräldrar med en sådan social etablering som positionerar sig som
”vanliga”. Bland föräldrar med minst 3 års universitetsutbildning har ungefär
4 av 10 positionerat sig som ”vanliga” på något sätt. Bland föräldrar som
är minst 36 år har ungefär hälften positionerat sig på detta sätt. Det rör sig
således inte om majoriteten av föräldrarna i dessa positioner. Resultaten visar
också att det är en större andel som har valt ett mycket vanligt namn än som
har lyft fram att namnet ska vara vanligt som ett medvetet motiv för namnvalet
eller som har tagit avstånd från ovanliga namn genom att markera att de inte
önskade en sådan egenskap. Detta tyder på att det finns en viss diskrepans
mellan vilka slags namn föräldrarna väljer och vilka egenskaper de lyfter
fram som viktiga vid namnvalet. En del av de föräldrar som väljer ett mycket
vanligt namn tycks inte vara medvetna om detta eller ser det inte som viktigt
att påpeka. Inom tidigare forskning har även Vandebosch (1998:253) funnit
att namn som kan beskrivas som väletablerade uppskattas mer av föräldrar
med lång formell utbildning än av föräldrar med kort formell utbildning i
Flandern, Belgien. Däremot togs namnens faktiska relativa frekvens i landet
inte i beaktande i den studien.

6.2 Position: originell
De föräldrar som jag menar positionerar sig som ”originella” genom namngivningsprocessen är de som uttrycker att de vill gå sin egen väg, de som
vill sticka ut ur mängden och de som är positiva till nyheter, förändring och
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kreativitet i namnet. En del föräldrar skapar en originell positionering genom
att leta efter inspiration på ovanliga ställen. Många beskriver att de ville ha
ett ”ovanligt”, ”originellt” eller ”speciellt” namn eller att de inte ville ha ett
”vanligt” namn, ”dussinnamn” eller ”svensson-namn”. I praktiken kan det
innebära att de använder ett etablerat namn med ny stavning eller form, att de
lånar ett namn från en annan kultur eller ett annat sammanhang, eller att de
skapar ett helt nytt namn. Det kan också innebära att föräldrarna använder ett
etablerat namn som förknippas med en helt annan tid eller generation och som
därför blir ovanligt och innovativt. Originella föräldrar kan vara trendsättare,
men de kan också vara avstickare. Skapandet av en ”originell” positionering
är mycket utbrett bland föräldrarna i materialet, men de flesta kan sägas
positionera sig som ”lite” eller ”ganska” originella. Däremot är det inte många
som positionerar sig som ”mycket” originella. Det förekommer att positioneringen som ”originell” är den enda eller den starkaste positionering som föräldrarna ger uttryck för, men ofta kombineras den med andra positioneringar.
Ofta rör det sig då om en positionering som ”estetisk” eller ”modern”, men
det kan också handla om positioneringar som ”traditionell” eller ”praktisk”.

6.2.1 Ovanliga namn
I enkätundersökningen valde 19 % (113 av 605) av föräldrarna ett namn som
fick högst 50 andra namnbärare det året. Av dessa var nästan hälften (50)
flerspråkiga familjer där valet av ett ovanligt namn kan antas hänga samman
med en positionering i relation till andra kulturer än den svenska. Bland de
63 enspråkiga svensktalande familjerna i materialet som valde ett ovanligt
namn finns namn av flera olika typer. Några föräldrar har valt ett namn som
i sig är mycket ovanligt bland nyfödda år 2007, men som faller väl in i den
pågående namntrenden, såsom Betty, Emrik och Valle. Dessa namn är alla
korta, några har smeknamnskaraktär och de ger associationer till sekelskiftet
1800/1900. Dessa namn är inte särskilt markerade och föräldrarna som har
valt dem indexerar en originell, men trendig position. Andra föräldrar har valt
ett namn som är ovanligt bland barn födda år 2007, men som har varit vanligt
förekommande under 1920-, 1930- och 1940-talet. Det rör sig om namn såsom
Allan, Görel, Idun, Ingmar och Siv. Både dessa typer av namn och de enskilda
namnen är mycket ovanliga bland nyfödda i början av 2000-talet, vilket gör
att namnen blir markerade i högre grad. De föräldrar som har valt dessa namn
indexerar en positionering som kombinerar tradition med originalitet, men
däremot inte med trendighet. Utifrån hundraårs- eller tregenerationscykeln i
förnamnsmodet (se Villarsen Meldgaard 1997:103, Sigurd & Eeg-Olofsson
2004:221, Kiviniemi 2006:417, Leibring 2008:66), vilken innebär att föräldrar ofta väljer namn som varit populära för ungefär 100 år sedan, kan dessa
namn däremot förväntas bli populära om något decennium. Föräldrarna skulle
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därmed kunna betraktas som före sin tid eller mycket tidiga trendsättare. Åter
andra föräldrar har valt namn som är ovanliga i Sverige, men känns igen från en
angloamerikansk kontext såsom Charles, Melanie, Tess, Timothy och Winston.
Dessa namn kan ses som kulturellt, men inte kronologiskt markerade. Föräldrarna som valt namnen indexerar en originell, angloamerikanskt orienterad
position. Eftersom angloamerikanska namn har ökat kraftigt i popularitet i
Sverige under senare delen av 1900-talet (Brylla 2002:15) skulle även dessa
föräldrar kunna ses som trendiga inom en angloamerikanskt orienterad grupp.
Ungefär hälften av barnen med mycket ovanliga namn har fått ännu ett
namn som är ovanligt i Sverige såsom Babatunde, Bendix, Dexter, Ebony,
Esperanza, Leona, Lo, Nike, Reyna, Savannah och Sunshine. Detta förstärker
ytterligare föräldrarnas originella positionering. Det finns alltså många sätt
att vara ”originell” på. Lieberson (2000:112) för ett liknande resonemang om
olika typer av innovationer. Han skiljer på innovationer genom återupplivande
av namn som slutat att användas, innovationer genom import av namn från
andra kulturer och faktisk nybildning. Samtliga dessa sätt att vara innovativ
på genom namvalet finns representerade i det här materialet.
Det är också en del föräldrar (16 % eller 97 av 608) som lyfter fram att
namnet ska vara ”ovanligt” i samband med att de berättar om de viktigaste
orsakerna för namnvalet. Även här ger föräldrarna uttryck för olika typer av
originella positioneringar. Några föräldrar framhåller att namnet ska vara
ovanligt i barnets generation. På så sätt antyder de att namnet inte behövde
vara ovanligt överlag, vilket också märks av de namn som dessa föräldrar har
valt: Björn, Magdalena, Olof och Sigrid. Dessa namn är alla väletablerade och
vanligt förekommande i någon generation i Sverige. De är kronologiskt markerade bland nyfödda barn, men de är inte markerade i den svenska befolkningen som helhet. Olofs föräldrar skriver så här:
Ett släktnamn, ovanligt bland andra barn i samma ålder, tidlöst.

Genom att uttrycka både en önskan om ett namn ur släkten och tidlöshet å
ena sidan och en önskan om att namnet ska vara ovanligt i barnets generation å andra sidan kombinerar föräldrarna här en originell och en traditionell
position. Detta manifesteras också tydligt i det valda namnet Olof som är väletablerat i Sverige, men ovanligt bland barn födda år 2007. Andra föräldrar
uttrycker snarare en önskan om att namnet ska vara mer generellt ”ovanligt”
eller ”annorlunda” och skapar på så vis en ännu tydligare originell position.
Bland de namn som dessa föräldrar har valt återfinns de flesta av de allra
mest ovanliga namnen i materialet, såsom Astor, Dexter, Elrik, Éowyn, Juni,
Nestor, Ninya, Vilda och Winston. En av familjerna skriver så här:
Vi sökte ett unikt namn dock med restriktion att välja relativt välklingande namn.
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I enkäten fanns även en fråga där föräldrarna fick värdera hur viktigt de tyckte
det var att namnet som de valde ”är ovanligt”. Det vanligaste svaret var som
tidigare nämnts alternativet ”mindre viktigt”, men 10 % (59 av 617) angav att
det var ”mycket viktigt” och 28 % (174 av 617) angav att det var ”viktigt”.
De föräldrar som svarat att det var ”mycket viktigt” för dem att namnet var
ovanligt skapar en stark originell position, medan de föräldrar som svarat att
det var ”viktigt” skapar en svagare originell position, om än inte lika svag som
de föräldrar som svarat att egenskapen var ”mindre viktig” eller ”likgiltig”.
Att gruppen som svarat ”viktigt” är betydligt större än gruppen som svarat
”mycket viktigt” tyder på att det är vanligare att positionera sig i närheten av
mitten än i närheten av ytterpolen på skalan i ”ovanlighet”.
Även i intervjusamtalen är det vanligt förekommande att föräldrarna
uttrycker en önskan om ett ”ovanligt” namn. De namn som i intervjusamtalen
kategoriseras som ”ovanliga” är: Agaton, Agneta, Barbro, Conny, Dakota,
Leora, Love, Melia och Tanja. I några fall förtydligar föräldrarna i sammanhanget att de betraktar namnen som ovanliga eftersom de inte förekommer
så ofta i en viss generation, såsom i föräldrarnas egen generation (gäller
Agneta, Barbro, Tanja) eller barnets generation (gäller Conny, Love). Andra
gånger förekommer inga sådana förtydliganden och namnen tycks betraktas
som mer allmänt ovanliga (gäller Agaton, Dakota, Leora, Melia). När föräldrarna uttrycker att de är positiva till ”ovanliga” namn använder de ibland
också beskrivningarna ”speciellt”, ”häftigt” eller ”roligt” i sammanhanget.
Dessa attribut visar att kategorin förknippas med sociala värden som har med
uttrycksfullhet och lekfullhet att göra av de föräldrar som ser den som något
positivt.
I utdraget ur intervjusamtal Norr 2 i exempel 4 beskriver mamma 5 att hon
valt att gå sin egen väg vid valet av sonens andranamn som är mycket ovanligt
i Sverige. Denna del av intervjusamtalet äger rum efter att en annan deltagare
frågat om namnets betydelse var viktig när de funderade kring namn.
Exempel 4. Jag bryr mig inte vad andra tycker.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mamma 5:
Mamma 4:
Mamma 5:

Mamma 4:
Mamma 5:
Mamma 6:

många förknippar Damian eller ((på
engelska)) ”Damian” eh med djävulen
ja
tyvärr (.) eh på grund av den eh filmen ja Omen
(.) men eh och då reagerar vissa bara ”amen kan
ska du verkligen döpa honom till det” jag bara
men jag (.) förknippar inte honom
*nej*
alltså! för mig betyder inte det alltså för mig
är det mer Damon Marley liksom
mm
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mamma 5:
Mamma 4:
Mamma 5:

Mamma 4:
Mamma 5:
Mamma 4:
Mamma 5:
Mamma
Mamma
Mamma
Mamma
Mamma

4:
5:
4:
5:
4:

och det kan man också skratta åt men
*ja*
men eh (.) och sen var det ju dessutom pappan
som valde det namnet ((skratt)) *måste vi ju
klarlägga* eeh (.) men det är ju vad man själv
förknippar med det
ja!
tycker jag (.) alltså jag bryr mig inte vad
andra
nej
alltså det är alltid nån som tycker det är fult
eller som tycker det är jättehemskt
ja!
skiter jag i liksom
ja
så länge jag tycker om det
visst

Mamma 5 berättar här att hon valt ett andranamn som många (rad 1) förknippar
med djävulen på grund av dess förekomst i en film. Hon berättar också med
hjälp av en viss dramatisering (se Norrby 1998:71), såsom förställd röst och
direkt anföring, hur hon fått kritiska frågor om detta från omgivningen (rad
5–7). Det narrativa inslaget kan ses som ett sätt att tydliggöra och illustrera
hennes ståndpunkt (se även Norrby 1998:268), men samtidigt också skapa förståelse för den och stärka känslan av samhörighet mellan deltagarna (se även
Tannen 1984:148–150). I exemplet framhäver mamma 5 upprepade gånger att
hon går efter sin egen smak och sina egna associationer och inte bryr sig om
vad andra tycker (rad 9, 16, 19, 25, 27). Hon säger också att det är alltid nån
som tycker det är fult (rad 22) och skapar därmed en extremfallsformulering
(alltid) som rättfärdigar att hon inte tagit hänsyn till detta (se även Hutchby
& Wooffitt 1999:210, Kahlin 2008:97–100). Hon använder också några starkt
värderande uttryck i sammahanget (jättehemskt, rad 23, skiter jag i, rad 25)
som ytterligare förstärker distansen till omgivningen.
Genom att välja ett ovanligt namn till barnet och uttrycka ett tydligt
avståndstagande från omgivningens reaktioner på detta skapar mamma 5 en
originell positionering. Motståndet mot omgivningen kan också ses som ett
sätt att undvika att bli positionerad som en ”dålig förälder” eller ”förövare”
som väljer ett namn med negativa associationer till sitt barn. Genom att dela
med sig av denna berättelse i samtalet kan hon i stället inta rollen som ”missförstådd” och ”offer”. Detta är en roll som bekräftas av de övriga deltagarnas
stöttande uppbackning (rad 8, 18, 24), det vill säga sådana småord och kortare
fraser som kan yttras under en annan talares tur utan göra anspråk på att ta
över turen men för att signalera att man lyssnar, såsom mm, ja, precis, säger
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du det (jfr Green-Vänttinen 2001, Lindström 2008:82). Att det i det här fallet
rör sig om genuint medhållande uppbackning från åhörarnas sida indikeras
av den höga tonen (se även Green-Vänttinen 2001:174, 209) respektive den
skrattande rösten som används i samband med uppbackningen och som kan
uppfattas som uttryck för medkänsla med mamma 5.
En del föräldrar i enkätundersökningen (10 % eller 63 av 608) har i stället
positionerat sig som originella genom att i sin motivering av namnvalet ta
avstånd från ”vanliga” namn. Några av dessa föräldrar tycks endast ha undvikit de allra vanligaste namnen, medan andra tycks ha undvikit alla vanliga
namn. Denna skillnad märks också bland de namn som föräldrarna har valt.
Här återfinns både mycket ovanliga namn som gavs till färre än 100 barn år
2007 (såsom Emrik och Ninya) och namn som är relativt vanliga och gavs till
fler än 500 barn år 2007 (såsom Elias och William). Noels föräldrar skriver
så här:
Fint, internationellt, inte så vanligt.

Genom att lägga till den modifierande bestämningen så i samband med
avståndstagandet från kategorin vanligt visar föräldrarna här att det främst är
ytterpolen ”mycket vanliga” namn som de vill undvika. Positioneringen blir
därför relativt svag. Även några föräldrar i intervjusamtalen tar avstånd från
”vanliga” namn. Då så är fallet kombineras användningen av kategoriseringen
”vanligt” ofta med ”tråkigt”. Föräldrarna motiverar också avståndstagandet
från ”vanliga” namn med att de vill undvika att det finns många barn med
samma namn i kommande dagis- och skolgrupper och att barnet då blir kallat
vid smeknamn i stället för dess rätta namn. Många hänvisar också till egna
negativa erfarenheter av att ha ett vanligt namn. I de två utdragen i exempel 5
tar några mammor i intervjusamtal Norr 1 avstånd från namn som de beskriver som svensson-namn (rad 2) och väldigt vanligt (rad 14). Den här delen
av intervjusamtalet uppträder i samband med en diskussion om vanliga och
ovanliga namn.
Exempel 5. Svensson-namn är otroligt tråkigt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mamma 1:
Mamma
Mamma
Mamma
Mamma
Mamma

3:
2:
1:
2:
1:

Mamma 3:

ja (.) Susanna Anna tycker inte jag om (.) det
är svensson-namn
Anna i alla fall ((skrattar))
Anna [ooch]
[Maria]
Maria ooch [Karin]
[och Susanna] också (.)
[på nåt sätt]
[NAMN]
vet jag inte om det var [så]
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10
11
12
13
14
15

Mamma 2:
Mamma 3:
Mamma 1:
Mamma 3:

[jo]
eeh (.) alltså (.) vi var bara tre stycken
NAMN i min klass [ ( ) ((skrattar)) ]
[Linda är också ett vanligt]
väldigt vanligt namn
*jobbigt*

((…))
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mamma 1:

Mamma 2:
Int:
Mamma 1:

Mamma 3:
Int:
Mamma 3:
Int:
Mamma 3:

jag vet inte (.) alltså jag jag försökte ju att
(.) inte välja ett alltför vanligt namn men det
finns ju fina vanliga namn också men det (.)
det är väl en smaksak kanske också
ja
mm
jag kan nog inte säga nån riktig (.) konkret
nackdel till varför man inte ska ha ett vanligt
namn mer än att det kanske lätt blir smeknamn
jag tycker det (.) alltså nej som sagt det är
ingen kanske nackdel om man säger så
nej
men det är väldigt tråkigt
ja (.) det är mer det?
ja det det är otroligt tråkigt

I den första delen av samtalsutdraget ovan inleder mamma 1 med att säga att
hon inte tycker om namnen Susanna och Anna (rad 1) och kategoriserar dessa
som svensson-namn (rad 2). På så sätt framställer hon namnen som attribut
till den sociala kategorin ”svensson-personer”. Genom att undvika dessa namn
kan hon därmed också undvika att förknippas med den sociala grupp som de
associeras med. Eftersom ”medelsvensson” i Sverige syftar på en genomsnittsperson som inte sticker ut ur mängden på något sätt27 kan avståndstagandet
från ”svensson-namn” förstås som ett avståndstagande från en vanlig position. Detta indikerar i så fall en positionering som mer ”originell”. Uttrycket
”svensson-namn” tycks väcka övriga deltagares engagemang och bidrar till
att fler exempel tas upp och diskuteras i en fartfylld och skrattande turväxling
med mycket överlappning (rad 4–13). Föräldrarna förhandlar här aktivt om
vilka namn som kan ingå i denna namnkategori (rad 1, 3, 7, 10, 13) och varför
de bör undvikas (rad 22–28). Troligen är det namnens frekvens som avgör
kategoriseringen (i alla fall på rad 11).
Efter ytterligare några turer där mammorna diskuterar sina egna namn
(vilket har uteslutits ur exemplet ovan) återtar mamma 1 ordet och berättar
Kotsinas (1998:211) beskriver innebörden i slanguttrycket ”svensson” som en obetydlig,
ointressant person.

27
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nu att hon försökte undvika ett alltför vanligt namn (i den andra delen av
utdraget, rad 17). På så sätt skapar hon en originell positionering genom att ta
avstånd från positionen ”vanlig”. Det är emellertid tydligt att hon finner det
problematiskt att motivera varför hon har valt att göra detta avståndstagande
eller vill göra det med försiktighet, eftersom hon använder många epistemiska
markörer (jag vet inte, ju, kanske, nog, om man säger så, väl) på ett sätt som
tonar ner säkerheten i det sagda (se även Coates 1998:245, Wirdenäs 2002:20,
Nilsson 2005:58–60, 88). Dessa bidrar också till att hon undviker att riskera
att hota det sociala ansiktet hos någon av de andra deltagarna som kanske
tycker annorlunda än hon och därmed framstå som alltför direkt och värderande, vilket i sin tur skulle hota det egna ansiktet. Enligt Coates (1998) är
en frekvent användning av ord som signalerar epistemisk modalitet vanlig då
talarna behandlar känsliga eller personliga ämnen, vilket stämmer väl överens
med fallet här. Vidare tydliggör mamma 1:s användning av den modifierande
bestämningen alltför framför kategoriseringen vanligt att det främst är ytterpolen ”mycket vanligt” som hon tar avstånd från. Även detta kan ses som ett
sätt att uttrycka försiktighet i en potentiellt känslig fråga.
Mamma 3 håller med mamma 1 och säger också att det är svårt att hitta
någon nackdel med vanliga namn (rad 23) men att det är väldigt tråkigt
(rad 28). På så sätt positionerar även hon sig som originell och anknyter till
mamma 1:s resonemang om att valet av ett sådant namn har med smak och
sociala värden att göra. Mamma 3:s avståndstagande från ”vanliga” namn är
emellertid mycket starkare än mamma 1:s och hon tycks därför inta en mer
originell position. Mamma 3 använder en stark bestämning (väldigt, rad 28)
i samband med avståndstagandet. När jag ställer en fråga för att få henne att
utveckla sitt svar (rad 29) upprepar hon sin ståndpunkt och använder en ännu
mer förstärkande bestämning (otroligt, rad 30). Denna tycks fungera som en
uppgradering av värderingen (se Pomerantz 1984:65) som gör påståendet
ännu starkare, vilket även i tidigare samtalsforskning har visat sig vara vanligt
efter att talaren fått medhåll från andra (Nilsson 2005:180–182).

6.2.2. Namn med speciell stavning
Ett särskilt sätt att skapa en originell positionering genom namnvalet är att ge
ett vanligt namn en ovanlig stavning. Ett tiotal föräldrar i enkätundersökningen
(som inte uppger sig ha anknytning till någon annan kultur än den svenska)
har valt att stava barnets tilltalsnamn på ett ovanligt eller markerat sätt. Några
exempel är Danniél (i stället för Daniel), Elwira (i stället för Elvira), Maija (i
stället för Maja) och Whilliam (i stället för William). Genom att välja att stava
namnet på ett lite oväntat sätt menar jag att dessa föräldrar positionerar sig
som originella. Det kan emellertid också röra sig om en estetisk positionering
(jfr avsn. 8.2). I enkäten fanns en särskild fråga om föräldrarnas funderingar
kring stavningsalternativ. Bland dem som svarade att de funderat på olika sätt
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att stava namnet motiverade 5 % (7 av 153) det slutgiltiga valet med att det
var mer ”ovanligt”. Dessa föräldrar har valt namnen Clara (i stället för Klara),
Elwira (i stället för Elvira), Hannah (i stället för Hanna), Jacob (i stället för
Jakob), Nellie (i stället för Nelly) och Vilma (i stället för Wilma). En av dessa
familjer skriver så här:
Eftersom namnet börjar bli vanligare tyckte vi att det skulle göra det
mer speciellt.

I intervjusamtalen diskuteras namnens stavning endast ett fåtal gånger och
oftast i samband med ett avståndstagande. I det utdrag ur intervjusamtal Norr
3 som visas i exempel 6 diskuterar mamma 7 och mamma 8 namns stavning i samband med fenomenet att föräldrar sätter skyltar liknande bilars
registreringsskyltar med barnets namn på barnvagnen.
Exempel 6. Att det ska stavas så krångligt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Mamma 7:
Mamma 8:
Mamma 7:

men det har väl med det här med ovanliga namn
att göra liksom att
ja
jag vill visa att ja det här namnet är min
dotter nästan ensam om och det stavas så här
och så här och det är det ingen annan som gör
(.) jamen liksom att det ska stavas så
krångligt idag!

Mamma 7 gör här en koppling mellan ovanliga namn (nästan ensam om,
rad 5) och namn med speciell stavning (stavas så här och så här, rad 5–6).
Behovet av att bokstavera namn med speciell stavning tycks hon uppfatta
som en del i att få uppmärksamhet och framstå som originell. När mamma 7
på rad 4 växlar till jag-form uppfattar jag det som att hon försöker förstå de
föräldrar vars agerande hon tar avstånd från genom att leva sig in i ett annat
jag som kan tänka sig att välja ett ovanligt namn och sätta en namnskylt på
barnvagnen. Det framgår av det hon säger att hennes bild av dessa föräldrar är
att de vill framhäva det unika med namnet och stavningen genom att visa upp
det för omgivningen. Hennes beskrivning porträtterar också dessa föräldrar
som skrytsamma. Att mamma 7 själv tar avstånd från agerandet visas även av
att hon väljer att beskriva speciella stavningssätt med det negativt värderande
uttrycket krångligt (rad 8), vilket också antyder en praktisk positionering (jfr
avsn. 8.1). Eftersom hon knyter valet av en speciell stavning till användningen
av namnskyltar och dagens föräldrar (idag, rad 8) antyder hon också att hon
upplever detta agerande som något samtida och modernt.
I Hagströms undersökning (2006) finns det också en del föräldrar som
beskriver namn med ovanlig stavning som ”krångliga”. Där förknippas denna
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position av dem som tar avstånd från den dessutom med ”dåligt omdöme” och
bristande barnperspektiv. Hagströms studie ger emellertid också exempel på
fall där föräldrarna lyft fram att de tycker om namn med ovanlig stavning. De
föräldrar som har gjort detta betonar att de ser detta som något kreativt och
att det vore tråkigt om alla stavade på samma sätt (Hagström 2006:44). Detta
liknar det resonemang som fördes av mamma 1 i exempel 5.

6.2.3 Unika namn
Några föräldrar i materialet har valt ett namn som inte bara är ovanligt, utan
unikt eller nästan unikt i Sverige. Som sådana har jag här betraktat namn som
har högst 10 namnbärare i hela landet oavsett stavning, vilket gäller sammanlagt 17 namn i enkät- och intervjumaterialet. Dessa namn kan betraktas som
mycket markerade. Flera av namnen har valts av flerspråkiga familjer som ofta
har motiverat valet med att namnet har anknytning till en viss annan kultur än
den svenska. Det gäller Almog, Jood, Mael, Masiteh, Miracle, Paywin och
Xochitl.28 Även andra föräldrar har skapat ett i Sverige unikt namn genom
att låna från andra kulturer. Så har föräldrarna som har valt namnen Alaine,
Baylie och Phoenix inga kopplingar till angloamerikansk kultur trots att
namnens form kan ge associationer till detta språkområde.29 Föräldrarna som
har valt namnet Elrik har i stället skapat ett unikt namn genom att låna från
ett gammalt namnförråd, eftersom namnet är av lågtyskt ursprung (Seibicke
1996:624) men mycket ovanligt i både Tyskland och Sverige idag. Namnet
Eden tycks vara inspirerat av ett ortnamn. Andra föräldrar tycks snarare ha
fått inspiration från det icke-propriella ordförrådet. Föräldrarna som har valt
flicknamnet Ninya kan ha inspirerats av beteckningen ninja som syftar på en
person som utövar en viss typ av japansk krigarkonst. Föräldrarna till flickan
med namnet Elda uppger själva att de inspirerats av substantivet eld. Några
föräldrar har skapat unika namn genom att kombinera existerande namn eller
namnleder på nya sätt. Namnet Lisanna ska enligt föräldrarna ses som en
kombination av namnen Lisa och Anna eller en omkastning av dubbelnamnet
Anna-Lisa. Även dubbelnamnet Karl-Sander innehåller två etablerade namn,
Karl och Sander men är mycket ovanligt i denna kombination. Namnet Leora
skulle kunna ses som en kortform inspirerad av namnet Eleonora och innehåller också det för svenska flicknamn vanliga namnslutet på -a.
Endast 3 föräldrar har angett som ett viktigt motiv för namnvalet att det
ska vara ”unikt”. I stället har de flesta som valt unika namn uttryckt att de
ville ha ett namn som var ”ovanligt” eller ”annorlunda”. Det är alltså ovanligt
Föräldrarna som har valt dessa namn har anknytning till följande kulturer i tur och ordning:
hebreisk, arabisk, fransk, afrikansk (informantens beskrivning anger tyvärr inte någon ytterligare precisering här), engelskspråkig (inte heller här ger informaten någon ytterligare precisering), kurdisk och aztekisk kultur.
29
Namnen Baylie och Phoenix förekommer också i den brittiska förnamnsboken Dictionary of
first names (2006).
28
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att föräldrarna positionerar sig nära ytterpolen i sitt resonemang om namnvalet. Möjligen är detta ett sätt att undvika att det egna sociala ansiktet hotas
genom att namnvalet ges oönskade sociala attribut eller får föräldrarna att
framstå som alltför anspråksfulla eller prestigefyllda. En familj som har valt
ett mycket ovanligt namn till barnet skriver emellertid så här:
Vi ville ha ett unikt och speciellt namn med betydelse.

Några av de föräldrar som har valt mycket ovanliga namn har använt sig av
ovanliga inspirationskällor, såsom särskilda länder, kulturer, mytologier och
andra specialintressen. En familj skriver så här som svar på var de letat efter
inspiration:
Geografiska namn (t.ex. Sinai, Tigris), namn på språk (t.ex. Aymara),
sagofigurer (t.ex. Aslan), sångtexter (t.ex. Saskia från Vreeswijk).

För dessa föräldrar kan valet att använda ovanliga inspirationskällor ses som
en del i skapandet av en originell positionering genom namngivningsprocessen.
I intervjusamtalen förekommer det också att föräldrarna resonerar kring
”nya” och ”unika” namn. Innebörden i kategoriseringen ”nya” tycks variera
och förknippas omväxlande med namn från andra kulturer, trendiga namn och
nyskapade namn. Vid flera tillfällen förknippas både ”unika” och ”nya” namn
också med kända personer. Kategoriseringarna förekommer både i samband
med att föräldrarna uttrycker en positiv inställning och i samband med
avståndstagande. I utdragen ur intervjusamtal Centrum 2 som visas i exempel
7 beskriver pappa 11 och mamma 11 hur de resonerade kring valet av ett
unikt namn. Den första delen av utdraget förekommer i intervjuns inledning
där jag frågar föräldrarna varför de valde namnet i fråga. Den andra delen
förekommer något senare i samband med en diskussion om ovanliga namn då
jag frågar varför de ville ha ett sådant namn.
Exempel 7. Roligt att ha nåt rätt speciellt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Pappa 11:

Mamma 11:

Int:

ja jag ville väl ha nåt som börjar på L (.)
som lät så jättefint (.) och så kollade vi upp
lite grann på internet och (.) hade väl (.)
kommit på det namnet nästan men sen såg vi att
det redan fanns
vi ville väl ha ett lite annorlunda namn så
att det (.) det är (.) ja så vi tittade väl på
det också
mm

10
11
12

Mamma 11:

att det inte fanns så många (.) i Sverige som
var registrerade på det också (.) så att det
ja det var väl så (.) det blev

((…))
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Mamma 11:

jamen det är väl roligt för att det är (.)
många namn är ju såna här som alla heter och
så heter flera i klassen samma namn (.) och så
var det väl det just (.) blev det väl då att
när vi började titta då så hittade vi lite
såna andra (.) som man inte såg var så vanliga
(.) och då var det bara lite roligt att gå in
och titta (.) hur många (platser) det var
(.) och då var det ju som med detta namnet då
så är det väl (.) sex registrerade i Sverige
varav hon som har det som tilltalsnamn nu då
(.) så att det (.) (
) eh och då blev det
väl bara en liten grej där också och man ville
ha ett så kallat andranamn också för att ( )
roligt att ha nåt (.) rätt speciellt namn så

I den första delen av utdraget i exempel 7 beskriver pappa 11 och mamma 11
varför de valt det aktuella namnet. De faktum att de kommit på det namnet
nästan (rad 4) och att det inte fanns så många i Sverige som var registrerade
på det (rad 10–11) lyfts fram som viktiga namngivningsmotiv. På så sätt
positionerar sig föräldrarna här som originella. Kategoriseringen av det valda
namnet som lite annorlunda (rad 6) med den förminskande bestämningen lite
tyder emellertid på att de vill undvika en alltför originell position. Den frekventa upprepningen av den epistemiska markören väl (rad 1, 3, 6, 7, 12) tycks
markera en viss osäkerhet (se även Lindström 2008:97) och skulle kunna tyda
på att föräldrarna balanserar en potentiellt svår eller känslig situation. Eftersom denna del av utdraget är hämtad ur början av intervjun skulle det kunna
handla om en osäkerhet inför hur intervjusituationen ska hanteras.
När jag lite senare i intervjusamtalet frågar föräldrarna varför de ville ha
ett ovanligt namn framhäver mamma 11 flera gånger att det kändes roligt (rad
13, 19, 27), vilket tyder på att hon förknippar originalitet med kreativitet och
lekfullhet. Hon beskriver också att sökandet efter ett unikt namn blev en liten
grej (rad 25), vilket tyder på att det upplevdes som en utmaning eller prestation. I början av den andra delen av utdraget säger mamma 11 att många namn
är ju såna här som alla heter (rad 14). Här antyder hon att det också fanns
en vilja från hennes sida att gå sin egen väg och inte göra som omgivningen.
Extremfallsformuleringen (alla) förstärker det extrema i situationen och bidrar
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till att rättfärdiga avståndstagandet (se även Pomerantz 1986:228, Hutchby
& Wooffitt 1999:210–212, Kahlin 2008:97–100). Valet av ett unikt namn
blir alltså också ett sätt att ta avstånd från den stora massan. Avslutningsvis
beskrivs det valda namnet emellertid som rätt speciellt (rad 27) vilket på ett
liknande sätt som uttrycket lite annorlunda (rad 6) i början av intervjusamtalet
markerar att föräldrarna undviker en extrem position och skapar en mer svag
originell positionering.

6.2.4 Makrosociala variablers betydelse
De föregående avsnitten har visat att en positionering som ”originell” kan
skapas på flera sätt. Valet av ett namn som har givits till få andra barn födda
samma år kan fungera som en resurs, liksom valet av ett namn som är helt
unikt. En originell positionering kan också skapas genom att föräldrarna
framhäver att en viktig orsak för namnvalet var att namnet var ovanligt eller
att de tar avstånd från namn som beskrivs som vanliga. Även användningen
av ovanliga inspirationskällor bidrar till en originell positionering. När alla
dessa resurser slås samman till en kategori i den kvantitativa analysen framkommer det inga statistiskt signifikanta samband med de undersökta makrosociala variablerna (föräldrarnas ålder, utbildning, boende, språksituation
och barnets kön). Däremot tycks några makrosociala variabler få betydelse
för användningen av enskilda resurser. Detta gäller främst inom enspråkiga
svensktalande familjer varför resultaten här enbart avser dessa. När de olika
resurserna beaktas enskilt i den kvantitativa analysen visar det sig att föräldrar
inom enspråkiga svensktalande familjer som inte har universitetsutbildning,
som är under 31 år och som bor i en hyresrätt använder flera resurser som
bidrar till en originell positionering i högre utsträckning än andra föräldrar.
De positionerar sig i högre grad som ”originella” genom sitt resonemang om
namnvalet och genom värderingen av namnegenskaper. Däremot har de inte i
högre grad än andra valt originella namn. Barnets kön får inte någon betydelse
för skapandet av en originell positionering och kommer inte att behandlas här.
I tabell 8 visas att det är en större andel som spontant har motiverat valet
av tilltalsnamn med att namnet ”är ovanligt” bland enspråkiga svensktalande
mammor i den lägre åldersgruppen i materialet än bland enspråkiga svensktalande mammor i de två högre åldersgrupperna. De två lägsta åldersgrupperna
(högst 25 år och 26–30 år) har här slagits samman för att undvika förväntade
värden lägre än 5. Den allra största andelen som har angett motivet ”är ovanligt” finns bland mammor upp till 30 år. Där är andelen 17 %. Bland mammor
som är 31–35 år och minst 36 år är det endast 5 % respektive 7 % som har
angett att namnet ska vara ovanligt som ett motiv för namnvalet. Cramers
V (som är 0,047) indikerar att sambandet mellan namngivningsmotivet ”är
ovanligt” och mammans ålder är ett av de starkaste sambanden i materialet.
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Tabell 8. Förekomst av motivet ”är ovanligt” inom enspråkiga svensktalande familjer
i förhållande till mammans ålder, angett i procent och absoluta tal.

Är ovanligt
Totalt

≤ 30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

17 %
100 %

5%
100 %

7%
100 %

27
155

11
217

8
111

χ2-analys ger p 0,000, DF 2, χ2 16,903. Cramers V 0,047

Föräldrarnas utbildning får betydelse både för användningen av namngivningsmotivet ”är ovanligt” och för motivet ”är inte alltför vanligt” (tabell 9).
De två grupperna med olika lång universitetsutbildning har här slagits samman
för att undvika förväntade värden lägre än 5. Både motivet ”är ovanligt” och
motivet ”är inte alltför vanligt” menar jag bidrar till att skapa en ”originell”
positionering, men det förstnämnda skapar en starkare positionering än det
sistnämnda.
Tabell 9. Förekomst av motiven ”är ovanligt” och ”är inte alltför vanligt” inom
enspråkiga svensktalande familjer i förhållande till mammans utbildning, angett i
procent och absoluta tal.

Är ovanligt
Är inte alltför vanligt
Totalt

Ej univ. utb.
Andel Antal

Univ. utb.
Andel Antal

15 %
4%
100 %

7%
11 %
100 %

17
5
112

25
39
354

χ2-analys ger p 0,009, DF 1, χ2 6,835. Cramers V 0,015
χ2-analys ger p 0,039, DF 1, χ2 4,272. Cramers V 0,009

Tabell 9 visar att det starkare motivet ”är ovanligt” har angetts i högre grad
bland mammor utan universitetsutbildning. Det svagare motivet ”är inte alltför
vanligt” har i stället angetts i högre grad bland mammor med universitetsutbildning. Mammor utan universitetsutbildning tycks således oftare skapa
en starkare ”originell” positionering, medan mammor med universitetsutbildning oftare skapar en svag ”originell” positionering. Det rör sig emellertid
om relativt små andelar inom grupperna som på detta sätt har positionerat sig
som ”originella” (15 % respektive 11 %). Cramers V (som är 0,015 respektive
0,009) anger också att sambandet är svagt respektive mycket svagt.
En originell positionering skapas också av de föräldrar som i enkäten
värderar namnegenskapen ”är ovanligt” som något ”mycket viktigt”. Bland
enspråkiga svensktalande familjer är detta vanligast förekommande då
familjen bor i hyresrätt, följt av boende i bostadsrätt och sist boende i radhus/
villa (se tabell 10).
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Tabell 10. Värdering av egenskapen ”är ovanligt” inom enspråkiga svensktalande
familjer i förhållande till familjens boende, angett i procent och absoluta tal.
Lgh, hyresrätt
Andel Antal
Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Likgiltigt/
funderade ej
Önskade ej
Osäker/minns ej
Totalt

Lgh, bostadsrätt
Andel Antal

Radhus/villa
Andel Antal

11 %
27 %
40 %
17 %

23
56
81
35

7%
31 %
42 %
14 %

8
34
45
15

5%
27 %
38 %
23 %

7
40
58
35

4%
1%
100 %

9
1
205

5%
1%
100 %

5
1
108

7%
0%
100 %

11
0
151

Kruskal Wallis-test ger p 0,044, DF 2, H 6,25 (rangsummorna är fr. vä. 222, 220 och 253).30
Spearmans rho 0,099

Svaret att egenskapen ”är ovanligt” var ”mycket viktig” har angetts av störst
andel bland boende i hyresrätt. Svarsalternativet ”viktigt” har angetts i lika hög
grad bland boende i hyresrätt och bland boende i radhus/villa, men i allra högst
grad av boende i bostadsrätt. Andelen familjer som har svarat att egenskapen
”är ovanligt” var ”likgiltig”, att de ”funderade ej” på detta eller ”önskade ej”
detta är störst bland boende i radhus/villa. Även om det finns vissa svårigheter
i att skilja på innebörden i dessa svarsalterantiv tyder resultaten på att familjer
som bor i någon form av lägenhet tycker det är viktigare att namnet är ovanligt
än familjer som bor på annat sätt. Familjer som bor i radhus/villa verkar i
stället tycka att det är minst viktigt att namnet är ovanligt. Detta bekräftas av
Kruskal Wallis-testets rangsummor. Ju lägre rangsumma, desto viktigare har
egenskapen värderats inom gruppen. I det här fallet är rangsummorna lägst för
boende i lägenhet, vilket visar att dessa grupper har värderat egenskapen som
viktigast. Sambandet är emellertid nära gränsen för vad som anses signifikant
i den här undersökningen (p är 0,044) och det låga värdet hos sambandsmåttet
Spearmans rho (0,099) visar också att sambandet är svagt. Ett perfekt positivt
samband skulle ha gett Spearmans rho värdet 1, medan ett obefintligt samband
ger värdet 0.
Föräldrarnas utbildning visar sig också få betydelse för värderingen av
namnegenskapen ”är ovanligt”. Den genomsnittliga värderingen skiljer
sig visserligen inte åt mellan utbildningsgrupperna, men däremot är det en
signifikant större andel som har svarat att egenskapen var ”mycket viktig” då
mamman inte har universitetsutbildning än då hon har sådan utbildning, vilket
framgår av tabell 11. De två utbildningsgrupperna med olika lång universitetsutbildning har slagits samman i denna analys för att undvika värden lägre än
5. Som tabellen visar är det 14 % som har värderat egenskapen ”är ovanligt”
Alternativet ”osäker/minns ej” har inte tagits med i Kruskal Wallis-testet, eftersom det inte är
en del av ordinalskalan. I tabellen redovisar jag dock ändå detta alternativ för tydlighetens skull.
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som något ”mycket viktigt” bland mammor utan universitetsutbildning, men
enbart 6 % bland mammor med universitetsutbildning. Cramers V (som är
0,014) indikerar att sambandet är svagt. I jämförelse med tabell 9 ovan kan det
också konstateras att det i båda utbildningsgrupperna är ungefär lika många
som har svarat att det var mycket viktigt att namnet var ovanligt och som har
angett att namnet ska vara ovanligt som motiv för namnvalet.
Tabell 11. Värdering av egenskapen ”är ovanligt” inom enspråkiga svensktalande
familjer i förhållande till mammans utbildning, angett i procent och absoluta tal.

Mycket viktigt
Totalt

Ej univ. utb.
Andel Antal

Univ. utb.
Andel Antal

14 %
100 %

6%
100 %

16
115

23
359

χ2-analys ger p 0,011, DF 1, χ2 6,499. Cramers V 0,014

Sammanfattningsvis tyder resultaten från de kvantitativa analyserna på att
positionen som ”originell” skapas av föräldrar med olika social etablering,
men möjligen på delvis skilda sätt. De statistiskt signifikanta skillnader som
har framkommit i relation till makrosociala variabler gäller föräldrarnas sätt
att resonera kring namnvalet, men inte vilka namn de faktiskt väljer. Föräldrar
i alla ålders-, utbildnings- och boendegrupper tycks välja originella namn i
lika hög grad. Däremot är det, inom enspråkiga svensktalande familjer, främst
föräldrar som inte har universitetsutbildning, som bor i en lägenhet som är
hyresrätt och som är högst 30 år som positionerar sig som ”originella” genom
sina resonemang om namnvalet och värderingen av namnegenskaper. När
föräldrar med universitetsutbildning skapar en originell positionering i resonemanget om namnvalet rör det sig generellt om en svagare positionering. På
så sätt kan en positionering som ”originell” i ett samtal om namn förknippas
med låg kulturell status, låg ekonomisk status och mammor i de lägre åldersgrupperna, medan en positionering som ”originell” i själva valet av namn inte
kan sägas hänga samman med dessa variabler.
Därmed tyder resultaten på att det bland föräldrar med lång formell utbildning, i högre åldrar och boende i radhus/villa finns en viss diskrepans mellan
vilka slags namn föräldrarna säger att de ville välja och vilka namn de faktiskt
har valt. Många föräldrar i dessa grupper har valt ett originellt namn utan att
lyfta fram detta i sitt resonemang om namnvalet. En orsak till detta kan vara att
föräldrarna inte uppfattar namnets originalitet som en viktig grund för namnvalet. En annan orsak kan emellertid vara att de vill undvika att förknippas
med de sociala attribut som skulle indexeras om de lyfte fram namnets originalitet i sitt resonemang (såsom prestige eller anspråksfullhet).
Inom tidigare forskning från andra länder har ovanliga namn främst förknippats med föräldrar med låg inkomst och utbildning. Bloothooft & al.
(2004:234–235) har i en studie av förnamn i Nederländerna funnit att namn
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med mycket ovanlig stavning främst väljs av låginkomsttagare. Fryer & Levitt
(2004:786) har funnit att förnamn med kreativa stavningssätt främst förekommer bland lågutbildade i deras studie av förnamn i Kalifornien, USA. Det
finns emellertid också tidigare studier som visar ett motsatt mönster. Lukas
(1981:221) finner i en tysk undersökning av förnamn 1965–1975 att föräldrar i så kallad övre medelklass oftare än andra valde förnamn som annars
var mycket ovanliga. Besnard & Desplanques (2001:69) finner ett liknande
mönster i en undersökning av förnamn i Frankrike 1930–1988. Sammantaget
tycks dessa studier därmed stödja resonemanget om att en originell position i
namnvalet kan förknippas med flera olika sociala positioner. Det finns också
tidigare studier som förknippar ovanliga förnamn med flickor snarare än
pojkar (Pharr 1993:401, Lieberson & Bell 1998:518, Bambek 2007:48), men
någon sådan tendens märks inte här.
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7. Att positionera sig som traditionell eller
modern

En annan positionering som skapas av många föräldrar i materialet har att
göra med förhållningssättet till gammalt och nytt. Några föräldrar visar att de
gärna vill uttrycka sedvänjor, kontinuitet, släktband och historisk förankring
genom namnvalet och intar därmed en position som kan beskrivas som
”traditionell”. Andra föräldrar visar i stället en förankring i samtiden och en
orientering efter det som just nu är populärt. De intar en position som kan
beskrivas som ”modern”. Den här skalan hänger nära samman med den förra
skalan som behandlades i kapitel 6. Innebörden i att vara ”traditionell” respektive ”modern” genom namngivningen överlappar delvis innebörden i att
vara ”vanlig” respektive ”originell” och så gör även de namn som föräldrarna
kategoriserar på dessa sätt.

7.1 Position: traditionell
De föräldrar som jag menar positionerar sig som ”traditionella” genom sitt
resonemang om namngivningen är de som beskriver att de ville ha ett ”traditionellt”, ”klassiskt” eller ”gammaldags” namn eller att de inte ville ha ett
”nytt”, ”modernt” eller ”trendigt” namn. Ett annat sätt att skapa en traditionell
positionering är att söka efter inspiration till namnvalet på traditionella platser,
såsom bland namn i släkten. Ytterligare ett sätt för föräldrarna att positionera
sig som traditionella är att välja ett namn som burits av en släkting eller ett
namn som passar med efternamnet eller med barnets syskons namn. Föräldrar som positionerar sig som ”traditionella” kombinerar ofta detta med en
positionering som ”svenskorienterad” eller ”vanlig”. Det förekommer också
relativt ofta att en ”traditionell” positionering kombineras med en ”originell”
positionering.
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7.1.1 Gamla namn
Ungefär en tredjedel (31 % eller 185 av 605) av de tilltalsnamn som föräldrarna i enkätundersökningen har valt hade sin senaste starka period i Sverige
kring förra sekelskiftet 1800/1900 (enligt uppgifter i Brylla 2004) och förknippas också intuitivt med denna period. Det rör sig bland annat om namnen
Albin, Elsa, Gustav, Hugo, Ida, Julia och Oskar. Några av dessa namn var
även populära under 80- och 90-talet, men jag tror att de ändå främst förknippas med sekelskiftet 1800/1900. Valet av ett sådant ”gammalt” namn framför
moderna och nyskapade namn kan innebära en traditionell positionering som
signalerar kontinuitet och historisk förankring. Eftersom denna typ av namn
också är en del av den pågående namntrenden (Brylla 2004:13) kan valet av
ett sådant namn emellertid också innebära en modern positionering. Det blir
därför särskilt viktigt att beakta vilken kontext namnet placeras in i för att här
förstå föräldrarnas positionering.
Det är endast en mycket liten andel föräldrar som har angett att namnet ska
vara ”gammalt” eller ”gammaldags” i samband med att de motiverar namnvalet (2 % eller 10 av 608). De föräldrar som har gjort detta har valt namnen
Alice, Alma, Alva, Arvid, Elrik, Henry, Iris, Selma, Sigrid och Stina, vilka med
få undantag hade sin senaste starka period kring förra sekelskiftet. Ytterligare
6 % (eller 36 av 608) har använt andra beskrivningar som motiv för namnvalet
vilka också har med associationer till äldre tidsperioder att göra, såsom att
namnet ska vara ”tidlöst”, ”klassiskt” eller ”traditionellt”. Bland de namn som
dessa föräldrar har valt återfinns bland annat Alexander, Carl, David, Erik,
Julia och Kristina. Här rör det sig inte enbart eller ens framför allt om namn
från förra sekelskiftet, utan i stället finns här flera namn som varit populära
under en lång period. En av dessa familjer skriver så här om namnvalet i
enkäten:
Klassiskt, tidlöst namn, inte för ovanligt, men ej heller ett modenamn.

Genom att ta avstånd från både samtida ovanliga namn och samtida modenamn positionerar sig Kristinas föräldrar som traditionella och vanliga. De
vill varken uppfattas som innovativa eller trendiga utan framhäver i stället
betydelsen av det ”klassiska” och ”tidlösa” som signalerar kontinuitet och
historisk förankring. En traditionell positionering kan således också skapas
genom ett avståndstagande från mode och trender.
En liknande positionering skapar de föräldrar som i enkäten har markerat
svarsalternativet ”önskade ej” för namnegenskapen ”är modernt” (se fråga 16
i bilaga 1). Det var 10 % (61 av 618) som på detta sätt tog avstånd från en mer
samtida eller trendig position. Några av de namn som dessa föräldrar har valt
är Betty, Georg, Idun, Olof, Vera och Åsa, men här återfinns också Theo, Viggo
och Vilda, vilka är betydligt mer populära bland nyfödda år 2007.
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I intervjusamtalen används också kategoriseringarna ”gamla”, ”traditionella” och ”klassiska” namn. Här används de både i relation till det egna barnets
namn och i relation till namn i omgivningen. De namn som kategoriseras som
”gamla” i intervjuerna är Alfred, Bror, Ella, Elvina, Flora, Ingrid, Love, Lilly,
Majken och Sten. De namn som kategoriseras som ”traditionella” i intervjuerna är Anders, Anna och Sara, medan de namn som kategoriseras som
”klassiska” är Helena, Kristina och Madeleine. Kategorierna ”gammaldags”
eller ”gamla namn” används både i samband med att föräldrarna uttrycker en
positiv inställning till namnen och i samband med att de uttrycker en negativ
inställning. När föräldrarna uttrycker en positiv inställning till ”gammaldags”
namn används den ofta i samband med kategoriseringarna ”etablerade” namn,
”riktiga” namn eller ”trendiga” namn. En kategorisering av ett namn som
”gammalt” tycks alltså både kunna betyda ett framhävande av tyngd eller tradition och ett framhävande av samtidsanknytning eller trendighet. Kategorierna
”traditionella” namn och ”klassiska” namn används alltid i samband med en
positiv värdering. I utdraget ur intervjusamtal Söder i exempel 8 använder
mamma 16 kategoriseringen ”klassiskt” namn i samband med att hon berättar
om hur hon tänkt kring namnvalet i början av intervjusamtalet.
Exempel 8. Ett lite mer klassiskt namn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mamma 16:
Int:
Mamma 16:
Int:
Mamma 16:

Int:
Mamma 16:

så (.) och ville ha ett lite mer klassiskt
namn också
mm
så
hur tänkte ni kring klassiskt namn vad vad är
klassiskt liksom?
((suckar)) klassiskt lite (.) nu är ju
visserligen Madeleine kungligt (.) mer eller
mindre fransk stavning men (.) eeh det var väl
((suckar)) det är m- det mycket smeknamn nu
tycker jag eller att det ska vara (.) lite
speciella namn och så vidare (.) och då kände
jag att (paus 1,5 sek) jag ville ha nåt Helena
Kristina (.) nåt sånt liksom
mm
så så då fick det bli Madeleine (.) så jag
tycker det är fint

Mamma 16 säger att hon ville ha ett lite mer klassiskt namn (rad 1) och kategoriseringen tycks här bli ett sätt att förtydliga vilka slags namn hon tycker
om. Genom att kategorisera det valda namnet som ”klassiskt” framhäver hon
betydelsen av kontinuitet och tradition och positionerar sig därmed som tradi101

tionell. Bestämningen lite mer kan ses som en modifiering och skulle kunna
antyda att hon vill undvika både ”icke-klassiska” och ”mycket klassiska”
namn. När jag ber henne att förklara vad hon menar med ”klassiska namn”
(rad 5–6) tycks hon finna det svårt att konkretisera. Hon suckar djupt vid två
tillfällen (rad 7, 10) och gör en relativt lång paus (rad 13). Samtliga dessa
företeelser förekommer precis då hon är på väg att berätta något väsentligt
(det var väl…; då kände jag att… rad 9, 12–13). Det kan naturligtvis handla
om en ovana att förklara abstrakta begrepp. Det skulle emellertid också kunna
tyda på att det som ska sägas behöver uttryckas med stor försiktighet (se även
Wetherell & Edley 2009:207) eller att hon inte ställer sig helt positiv till att
tala om det (se även Sacks 1992b:275–276). Kanske har hon uppfattat min
fråga som ett ifrågasättande av hennes namnval och därmed socialt ansiktshotande. Samtliga dessa tolkningar handlar på olika sätt om att hon försöker
hantera intervjusituationen och de krav det ställer på samtalet.
Vidare säger mamma 16 att det valda namnet (Madeleine) visserligen är
kungligt och har fransk stavning (rad 8–9). Detta tyder på att hon normalt
inte förknippar dessa attribut med ”klassiska” namn. Mamma 16 säger också
i sammanhanget att hon undvek en annan typ av namn som det är mycket
nu (rad 10), nämligen smeknamn och speciella namn (rad 10–12). På så
sätt skapar hon en motsättning mellan namnkategorierna ”speciella” och
”klassiska” namn. Smeknamn och ”speciella” namn är inte ”klassiska” för
henne. Som exempel på namn som hon ser som klassiska nämner hon Helena
och Kristina (rad 13–14). Eftersom de namn hon tar upp är väl etablerade i
Sverige sedan mycket lång tid (möjligen med undantag för Madeleine som
däremot är förknippat med det svenska kungahuset) antyds att klassiska namn
för henne hänger samman med tradition och tyngd.

7.1.2 Namn med anknytning till släkt och familj
Över hälften av de föräldrar i enkätundersökningen som letade efter inspiration till namnet har svarat att de letade bland namn i släkten (63 % eller 352
av 556). Detta skulle kunna tyda på att valet av ett namn med anknytning till
släkt och familj är ett omarkerat agerande och därför inte innebär någon tydlig
social positionering. Det är emellertid en betydligt mindre andel (11 % eller
67 av 621) som har angett att barnet är uppkallat efter en släkting och det är
ungefär lika många (10 % eller 59 av 608) som har angett detta som ett viktigt
motiv för namnvalet. Det är också en mycket liten del (9 % eller 57 av 614)
som har svarat att egenskapen att namnet finns i släkten var ”mycket viktig”
eller ”viktig” för dem (se fråga 16 i bilaga 1). Trots att namn i släkten alltså
ofta används som källa till inspiration är det mer sällan valet av ett sådant
namn medvetet syftar till att skapa en anknytning till släkten. Det kan därför
ses som socialt positionerande att välja ett namn ur släkten just för att skapa
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en anknytning till densamma. En familj som framhäver namnets anknytning
till släkten som ett viktigt namngivningsmotiv skriver så här:
Namnet kopplat till familjen/släkten/viktigt att tillhöra en gemenskap.
Fint vackert. Internationellt gångbart.

I det här exemplet framhäver föräldrarna explicit att valet av ett namn med
kopplingar till släkten var ett sätt att skapa tillhörighet och inkludera barnet
i släktgemenskapen. På så sätt skapar föräldrarna en historisk förankring och
kontinuitet i namnet och positionerar sig därmed som traditionella. Namnet
kan här också ses som en samhörighetsskapande markör (jfr T. Andersson
1996:21) som visar att barnet hör hemma i den grupp som släkten utgör. En
annan familj, som har valt namnet Herman, skriver så här:
Släktnamn som passade bra ihop med efternamnet. Plus att mamman
hette Hermansson innan de gifte sig!

Även här tycks namnvalet ha gjorts med en explicit avsikt att skapa en koppling till föräldrarna och släkten, även om detta inte var den enda orsaken till
namnvalet. Genom att barnets förnamn ingår i mammans efternamn som ogift
visar namnet var barnet kommer ifrån på ett liknande sätt som äldre tiders
parentonymika (det vill säga namn som slutar på -son eller -dotter och vars
förled utgörs av förälderns förnamn). Det är dock inte alltid som föräldrarna
lika tydligt uttrycker varför de ville ha ett namn ur släkten. Många gånger
nämns valet av ett namn ur släkten mer i förbifarten och utan resonemang
kring bakomliggande motiv. Det är i dessa fall oklart om namnvalet skapar en
traditionell positionering eller inte.
Det är heller inte alltid föräldrarna upplever det som enkelt att finna ett passande namn ur släkten. Antons föräldrar beskriver att de ville välja ett namn
som burits av en tidigare släkting, men att namnen i släkten antingen var för
vanliga eller inte tillräckligt estetiskt tilltalande:
Vi ville ha ett vanligt, men inte alltför vanligt pojknamn. Egentligen
ville vi döpa honom efter min morfar men det namnet (Allan) är gräsligt, varför vi tvingades välja något annat. Funderade på Axel, då morfar
hette det med, men det låg på 10 i topp lista och ratades. Axel och Anton
ligger i samma ”grupp” - och vi kom därför in på det. När vi insåg att
Anton OCKSÅ låg på 10 i topp var det ”för sent” - pojken hette Anton.

Föräldrarna uttrycker här indirekt att namnets egenskaper vad gäller estetik
och frekvens var viktigare än dess kopplingar till släkten. Det utgör därmed ett
exempel på att namn ofta måste passera föräldrarnas smakfilter. Søndergaard
([2000]:36) skriver om detta att ”selv om man kan føle sig aldrig så stærkt
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tilskyndet til at give sin lille datter hendes bedstemors navn, kan det kun
lade sig gøre, hvis smagen (ens egen og samtidens) tillader det”. Kiviniemi
(2006:414) konstarerar också i sin undersökning av förnamn och namngivningsmotiv i Finland att det främst är sådana förnamn som finns i släkten som
också stämmer överens med det aktuella namnmodet som föräldrarna väljer.
Det förekommer också att föräldrar lyfter fram att namnet finns i släkten
på både mammans och pappans sida. Namnvalet kan då ses som ett sätt att
symboliskt förena dessa och ge barnet anknytning till dem båda. Ett exempel
på detta ges nedan:
Valde ett namn som fanns i släkten på både mammans och pappans sida.

Att välja barnets förnamn så att det passar ihop med efternamnet eller med
övriga syskons namn kan också innebära en traditionell positionering. Genom
att framhäva efternamnets eller syskonens betydelse skapas nämligen också
en anknytning till familjen eller släkten. Motivet att namnet valdes för att det
passade ihop med efternamnet har angetts av 12 % (74 av 608), medan motivet
att namnet valdes för att det passade ihop med syskonens namn har angetts av
14 % (83 av 608). Dessa motiv kan också anges av andra skäl (praktiska eller
estetiska). Ofta anges de emellertid tillsammans med motivet att namnet ska
finnas i släkten, vilket antyder att detta för många föräldrar hänger samman.
Ett exempel ges nedan:
Fint namn, släktnamn, passar med syskonets namn och med efternamnet, passar till barnet.

I enkäten fanns även en specifik fråga om huruvida föräldrarna valt namnet
för att passa ihop med syskonens namn. Av de föräldrar som har mer än ett
barn har 70 % (189 av 269) svarat jakande på denna fråga, vilket tyder på att
detta är norm och ett omarkerat sätt att agera i flerbarnsfamiljer. De vanligaste
orsakerna som föräldrarna uppger till att de ville att syskonens namn ska passa
ihop är praktiska eller estetiska, men några föräldrar (7 % eller 14 av 189)
framhäver att beslutet grundades på en önskan att skapa gemenskap mellan
syskonen eller inom familjen. Här rör det sig alltså om en tydlig samhörighetsskapande funktion och därmed en traditionell positionering. En familj skriver
så här:
Stilmässigt lika namn bekräftar (och förstärker?) familjesamhörigheten.

I intervjusamtalen förekommer det också att föräldrarna berättar att de velat
ha ett namn med anknytning till släkt eller familj. I de två utdragen ur intervjusamtal Centrum 1 i exempel 9 är det pappa 10 som berättar om just detta.
Föräldrarna har precis diskuterat ovanliga namn och pappa 10 visar tecken på
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ett upplevt ansiktshot utifrån att han har valt ett sådant namn som de andra föräldrarna tagit avstånd från. Hans resonemang kring namn ur släkten i utdraget
kan därför ses som ett sätt att skydda sitt sociala ansikte genom att förstärka
sin positionering som traditionell (jfr även ex. 3).
Exempel 9. Lite släktnamn för säkerhets skull.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pappa 10:
Int:
Mamma 9:
Pappa 10:
Pappa
Mamma
Mamma
Pappa

10:
10:
9:
10:

Mamma 10:
Pappa 10:
Mamma 10:
Pappa 10:

jag kan säga att vi (.) la ju till lite
andranamn då för säkerhets skull
mm
”Kevin och Melvin då”?
nej
((skratt))
precis
nej nej nej
”( ) fotbollsspelare” ((skrattar))
*eh precis* (.) men där tog vi lite släktnamn
då (som )
ja
för att eh (.) säkerhets skull (certifiera)
släkten också
ja
så han fick heta Agaton NAMN NAMN

((…))
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Int:
Pappa 10:
Mamma 10:
Int:
Mamma 10:
Int:
Mamma 10:

Int:
Mamma 10:
Int:
Mamma 10:

var kommer släktnamnen ifrån då? (.)
[är det]
[är väl]
Agaton fick eh sina eh far och morfäders
andranamn
mm
så att han (följde) dom (.) båda (.) så NAMN
är till från NAMN och NAMN från mig då
mm
för det var viktigt det känns lite som ett bra
sätt att liksom (.) få lite (.) att få med sig
nånting
mm
in när man annan jag har själv ett (.) namn
som jag har ärvt av min mormor då
mm
jag är (.) (nöjd med det)
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Pappa 10 berättar i den första delen av utdraget att de la till lite andranamn
för säkerhets skull (rad 1–2). Vad uttrycket för säkerhets skull syftar på i
sammanhanget är oklart, men kanske handlar det om att se till att släkten
representeras på något sätt i namnräckan. Mamma 9 frågar honom då om det
var namnen Kevin och Melvin eller namn efter någon fotbollsspelare som de
valde (rad 4, 8) och anknyter därmed till en tidigare diskussion om fördomar
kring ”speciella” namn. Genom att göra denna koppling placerar hon pappa
10 i den sociala position som förknippas med valet av dessa namn, men markerar samtidigt genom en förställd röst med ett stigande tonfall samt med ett
åtföljande skratt att frågan inte är seriöst menad (se även Clift 1999:525–526).
Samtidigt blir hennes frågor också ansiktshotande gentemot pappa 10, eftersom de rymmer ett (om än ironiskt) ifrågasättande av vilket beteende han
kan väntas stå för och huruvida hans tidigare positionering som traditionell
verkligen är trovärdig.
Pappa 10:s reaktion på detta blir ett tydligt nekande (rad 5), vilket visar att
han behandlar frågan bokstavligt och ansiktshotande snarare än skämtsamt.
Detta följs emellertid av att alla andra deltagare skrattar, vilket visar att dessa
behandlar mamma 9:s fråga som ett skämt. Detta gemensamma engagemang i
skrattet kan också vara ett sätt att mildra ett uppfattat ansiktshot genom att på
en gång markera distans till det sagda (se även Sacks 1992b:275, Adelswärd
1998:15) och återskapa samhörigheten i gruppen (se även Adelswärd 1992:
140, Sacks 1992b:571). Efter detta håller pappa 10 ironiskt med om det
sagda (rad 6), vilket markerar att han nu också uppfattat att det rör sig om
ett skämt, även om han inte deltar i skrattet. Mamma 10 säger då nej nej nej
(rad 7) och protesterar därmed mot den bokstavliga betydelsen av pappa 10:s
medgivande. Det tyder på att hon ser namnvalet som hennes och pappa 10:s
gemensamma projekt och att ifrågasättandet av detta, liksom försvaret av det,
rör dem båda. På så sätt skapar hon en vi-känsla i relation till pappan (se
även Sacks 1992a:147). Mamma 9 fortsätter emellertid att skämtsamt föreslå
att andranamnen kanske valts efter en fotbollsspelare (rad 8). Detta bemöter
pappa 10 med att skratta till och ännu en gång ironiskt hålla med om det sagda
(rad 9). Efter en kort paus upprepar han emellertid det tidigare sagda uttrycket
säkerhets skull (rad 12) och markerar därmed att han nu vill fortsätta sitt berättande. Användningen av det formella uttrycket certifiera släkten som därefter
följer (rad 12–13) kan kanske också ses som en markering av att han betraktar
den skämtsamma situationen som avslutad. Uttrycket antyder emellertid också
att betydelsen av att välja namn ur släkten för hans del hänger samman med en
positionering sig som familjeorienterad och traditionell.
En stund senare frågar jag var namnen ur släkten kom ifrån (rad 16–17).
Pappa 10 börjar då svara (rad 18), men blir avbruten av mamma 10 som tar
över berättarrollen (rad 19). Att det inte enbart rör sig om en hjälpsam ifyllnad
antyds av att mamma 10:s inskott är relativt långt och att pappa 10 aldrig återfår
ordet (se även Norrby 2004:218). Här framstår föräldrarna alltså inte längre
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som engagerade i ett gemensamt projekt, utan mamman tycks angelägen om
att förmedla sin version. Möjligen kan detta ses som ett försök att undvika att
pappa 10:s berättande ger upphov till ytterligare ansiktshot. Hon berättar att
namnen kom från hennes egen respektive pappa 10:s far och säger att det var
viktigt (rad 25) och ett sätt att möjliggöra för barnet att få med sig någonting
(rad 26–27). På så sätt tydliggör hon att hon genom namnvalet ville knyta
an barnet till sin släkt. Hon nämner också att hon själv ärvt namn på samma
sätt (rad 30) och placerar därmed in namnvalet i en längre tradition, vilket
bekräftar positioneringen som traditionell.

7.1.3 Makrosociala variablers betydelse
De föregående avsnitten har visat att en positionering som ”traditionell”
kan skapas med hjälp av flera olika resurser i enkäten. En sådan resurs är
framhävandet av att namnet är gammalt, tidlöst eller klassiskt i samband med
motiveringen av namnvalet. Andra resurser är framhävandet av att namnet
valdes eftersom det finns i släkten, eftersom det passar med efternamnet eller
eftersom det passar med syskons namn. Även ett avståndstagande från namn
som uppfattas som moderna kan fungera som en resurs för en traditionell positionering. Motiveringen av liknande namn på syskon med att de skulle öka
samhörigheten mellan dem kan också ses som en resurs i sammanhanget. I det
här avsnittet analyseras vilken betydelse makrosociala variabler (föräldrarnas
ålder, utbildning, boende, språksituation och barnets kön) får för positioneringen som traditionell i enkäten. Resultaten från de kvantitativa analyserna
visar att andelen som positionerar sig som traditionella är större ju äldre
mamman är. Några av resurserna som skapar en traditionell positionering
används dessutom i högre grad då mamman har någon form av universitetsutbildning, då familjen bor i en egenägd villa samt då barnet är en pojke.
Tabell 12 visar att andelen som spontant har motiverat namnvalet med
att namnet ska passa med efternamnet är större ju äldre mamman är. Ingen
av de mammor som har angett detta motiv är under 26 år och de två lägsta
åldersgrupperna har därför slagits samman för att undvika värden lägre än 5 i
analysen. Cramers V (som är 0,020) anger att sambandet är svagt.
Tabell 12. Förekomst av motivet ”passar med efternamnet” i förhållande till mammans
ålder, angett i procent och absoluta tal.

Passar med efternamnet
Totalt

≤ 30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

6%
100 %

14 %
100 %

18 %
100 %

12
212

38
264

23
125

χ2-analys ger p 0,001, DF 2, χ2 14,188. Cramers V 0,020
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Bland mammor som är minst 36 år är det 18 % som har motiverat valet av
tilltalsnamn med att namnet passar med efternamnet. Bland mammor som är
31–35 år är motsvarande andel 14 % och bland mammor som är högst 30 år
rör det sig endast om 6 %. Skillnaden mellan de två högsta åldersgrupperna är
således inte stor, utan det tycks främst röra sig om en skillnad mellan mammor
som är under respektive över 30 år.
Motivet att tilltalsnamnet passar med efternamnet har också angetts oftare
då barnet är en pojke än då det är en flicka, vilket framgår av tabell 13. Bland
föräldrar till pojkar har 15 % motiverat namnvalet med att namnet ska passa
efternamnet, medan endast 8 % har motiverat namnvalet på detta sätt bland
föräldrar till flickor. Det är också en större andel som har motiverat valet av
sidonamn med att namnet fanns i släkten då barnet är en pojke. Det är 83 %
av föräldrarna till pojkar som har motiverat valet av ett sidonamn på detta sätt,
vilket kan jämföras med 75 % bland föräldrarna till flickor. Cramers V (som är
0,012 respektive 0,008) anger emellertid att varje samband är svagt respektive
mycket svagt.
Tabell 13. Förekomst av motiven ”passar med efternamnet” och ”finns i släkten” i
förhållande till barnets kön, angett i procent och absoluta tal.

Tilltalsnamnet passar med
efternamnet
Sidonamn finns i släkten

Andel

Flickor
Antal

Andel

Pojkar
Antal

8%

24 av 286

15 %

48 av 319

75 % 191 av 254

83 %

229 av 277

χ2-analys ger p 0,012, DF 1, χ2 6,371. Cramers V 0,012
χ2-analys ger p 0,034, DF 1, χ2 4,477. Cramers V 0,008

Motivet att ett sidonamn ska finnas i släkten har vidare angetts av en större
andel då familjen bor i radhus/villa än då familjen bor i någon form av lägenhet. Detta visas i tabell 14.
Tabell 14. Förekomst av motivet ”finns i släkten” i förhållande till familjens boende,
angett i procent och absoluta tal.
Lgh, hyresrätt
Andel Antal
Sidonamn finns
i släkten
Totalt

Lgh, bostadsrätt
Andel Antal

75 %

183

78 %

101

86 %

136

100 %

243

100 %

129

100 %

159

χ2-analys ger p 0,046, DF 2, χ 6,145. Cramers V 0,011
2
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Radhus/villa
Andel Antal

Bland familjerna som bor i radhus/villa har 86 % motiverat valet av ett sidonamn på detta sätt, medan det är under 80 % som har angett motivet bland föräldrar som bor i lägenhet. χ2-analysen visar emellertid att sambandet är nära
gränsen för vad som anses som statistiskt signifikant i den här undersökningen
(p är 0,046) och Cramers V (som är 0,011) anger att sambandet är svagt.
Även inom tidigare forskning från andra länder har det visat sig kunna bli
socialt positionerande att ge barnet namn efter en släkting. Debus (1985:318)
finner i en studie av namngivningsmotiv i Tyskland för barn födda 1932–1972
att det främst var akademiker som uppgav att de givit barnet namn efter en
släkting. Även Leys (1974:482) finner att namnval som kopplas till familjen
är vanligast bland föräldrar med lång utbildning i en undersökning av personnamn i den holländsktalande delen av Belgien. Likaså Alford (1988:137)
konstaterar att uppkallelse efter en släkting förekommer oftare i så kallade
högre sociala grupper. Rossi (1965:503) påpekar i en studie av namnval bland
medelklassföräldrar i Chicago, USA, att uppkallelse efter en släkting där
tycks ske som en symbolisk handling som uttrycker solidaritet med släkten. I
flera tidigare studier har det också framkommit att pojkar oftare får namn efter
en släkting än flickor (se Rossi 1965:503, Aune 1981:69, Debus 1985:319,
Capaccioli 1999:48, Alhaug 2004:114), men så tycks inte vara fallet här.
De föräldrar som har värderat namnegenskaperna ”finns i släkten” och
”passar efternamnet” som något ”mycket viktigt” skapar också en traditionell
positionering. Det är emellertid främst mammor som är minst 36 år som har
svarat att det var mycket viktigt att namnet finns i släkten och det rör sig om
en mycket liten andel på 7 % (tabell 15).
Tabell 15. Värdering av egenskapen ”finns i släkten” i förhållande till mammans ålder,
angett i procent och absoluta tal.

Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Likgiltigt/
funderade ej
Önskade ej
Osäker/minns ej
Totalt

≤ 25 år
Andel Antal

26–30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

5%
0%
27 %
50 %

2
0
11
20

2%
5%
29 %
53 %

4
8
50
92

3%
6%
37 %
45 %

9
17
99
120

7%
5%
32 %
48 %

9
7
42
62

18 %
0%
100 %

7
0
40

11 %
0%
100 %

18
0
172

8%
1%
100 %

22
3
270

6%
2%
100 %

8
2
130

Kruskal Wallis-test ger p 0,029, DF 3, H 9,01 (rangsummorna är fr. vä. 348, 326, 291 och 287).
Speraman’s rho –0,110
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Tabell 15 visar också att mammor i de två högsta åldersgrupperna (31–35
år och ≥ 36 år) i större utsträckning än andra har svarat att egenskapen var
mindre viktig, medan mammor i de två lägsta åldersgrupperna (≤ 25 år och
26–30 år) i större utsträckning har svarat att egenskapen var likgiltig eller att
de inte funderat på detta. Även om det finns vissa svårigheter i att skilja på
innebörden i de olika svarsalternativen tyder dessa resultat på att föräldrarna
i de två högsta åldersgrupperna tycker att det är viktigare att namnet finns i
släkten än föräldrarna i de två lägre åldersgrupperna. Föräldrarna i den allra
högsta åldersgruppen verkar tycka det är viktigast och föräldrarna i den allra
lägsta åldersgruppen verkar tycka det är minst viktigt. Detta bekräftas också
av Kruskal Wallis-testets rangsummor som är högst för grupperna upp till 30
år och lägst för grupperna över 30 år. Sambandsmåttet Spearmans rho (som är
–0,110) visar också att det rör sig om ett negativt samband, så att egenskapen
”finns i släkten” har värderats som viktigare ju äldre mamman är. Eftersom
värdet är lågt är sambandet emellertid svagt.
Egenskapen att namnet ”passar med efternamnet” har bedömts som mest
viktig bland familjer som bor i radhus/villa och familjer som bor i bostadsrätt
(tabell 16).
Tabell 16. Värdering av egenskapen ”passar efternamnet” i förhållande till familjens
boende, angett i procent och absoluta tal.
Lgh, hyresrätt
Andel Antal
Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Likgiltigt/
funderade ej
Önskade ej
Osäker/minns ej
Totalt

Lgh, bostadsrätt
Andel Antal

Radhus/villa
Andel Antal

27 %
43 %
18 %
10 %

75
122
52
28

36 %
47 %
14 %
3%

50
65
19
4

39 %
40 %
14 %
6%

66
68
23
11

1%
1%
100 %

2
2
281

0%
0%
100 %

0
0
138

0%
1%
100 %

0
1
169

Kruskal Wallis-test ger p 0,001, DF 2, H 13,16 (rangsummorna är fr. vä. 318, 269 och 271).
Spearmans rho –0,140

Det är störst andel som har svarat att det var ”mycket viktigt” bland familjer
som bor i radhus/villa eller bostadsrätt och störst andel som har svarat att
det var ”viktigt” bland familjer som bor i bostadsrätt. I stället har familjer
som bor i hyresrätt i något större utsträckning än andra bedömt denna egenskap som ”mindre viktig” eller ”likgiltig” eller svarat att de inte funderat på
detta. Kruskal Wallis-testets rangsummor visar också att boende i bostadsrätt
och radhus/villa har värderat egenskapen som viktigast. En möjlig orsak till
att familjer boende i bostadsrätt har värderat denna egenskap lika högt som
boende i radhus/villa kan vara att den också kan användas för att skapa en
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estetisk positionering (jfr resonemang i avsn. 8.2.1). Spearmans rho (som är
–0,140) antyder emellertid att sambandet mellan värderingen av egenskapen
”passar med efternamnet” och familjens boende endast är ett svagt negativt
samband.
När samtliga resurser som kan användas för att skapa en traditionell positionering slås samman till en kategori i den kvantitativa analysen bekräftas
mönstret att andelen som positionerar sig som traditionella är större ju äldre
mamman är (tabell 17).
Tabell 17. Positionen ”traditionell” i förhållande till mammans ålder, angett i procent
och absoluta tal.

Positionerar sig
som ”traditionell”
Totalt

≤ 25 år

26–30 år

31–35 år

≥ 36 år

Andel Antal

Andel Antal

Andel Antal

Andel Antal

27 %

11

30 %

52

39 %

105

49 %

64

100 %

41

100 %

172

100 %

270

100 %

130

χ2-analys ger p 0,003, DF 3, χ2 13,642. Cramers V 0,022

Bland de yngre mammorna upp till 30 år är det runt 30 % som har använt
någon av de resurser som bidrar till att skapa en traditionell positionering i
enkäten, men bland mammor i åldern 31–35 år är motsvarande andel nästan
40 % och bland mammor som är minst 36 år rör det sig om nästan 50 %.
Skillnaden mellan de lägsta och högsta åldersgrupperna är således ungefär
20 procentenheter och mycket markant. Enligt Cramers V (som är 0,022) är
sambandet dock varken särskilt svagt eller starkt.
Dessutom tycks föräldrarnas utbildning få betydelse för den sammantagna
användningen av resurser som kan skapa en traditionell positionering (tabell
18). De mammor som inte har universitetsutbildning har positionerat sig som
traditionella i 30 % av fallen, medan mammor med universitetsutbildning har
använt de resurser som skapar en traditionell positionering i runt 40 % av
fallen. Någon skillnad mellan mammor med kort och lång universitetsutbildning framkommer inte. Cramers V (som är 0,012) indikerar att detta samband
är svagt.
Tabell 18. Positionen ”traditionell” i förhållande till mammans utbildning, angett i
procent och absoluta tal.
Ingen univ. utb.
Andel Antal
Positionerar sig som
”traditionell”
Totalt

1–2 år univ. utb.
Andel Antal

≥ 3 år univ. utb.
Andel Antal

30 %

50

42 %

30

41 %

148

100 %

167

100 %

71

100 %

357

χ2-analys ger p 0,032, DF 2, χ 6,912. Cramers V 0,012
2
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Bland mammor med minst 3 års universitetsutbildning och mammor som
är minst 36 år är det dessutom en större andel som har använt någon av de
resurser som skapar en traditionell positionering då barnet är en pojke än
då det är en flicka (tabell 19 och 20). Det är nästan hälften av mammorna
med lång universitetsutbildning som har skapat en traditionell positionering i
enkäten då barnet är en pojke, men endast 35 % av dem har gjort det då barnet
är en flicka (tabell 19). Cramers V (som är 0,014) anger dock att sambandet
är svagt.
Tabell 19. Positionen ”traditionell” bland mammor med minst 3 års univ. utb. i förhållande till barnets kön, angett i procent och absoluta tal.

Skapar ”traditionell” positionering
Totalt

Flickor
Andel Antal

Pojkar
Andel Antal

35 %
100 %

47 %
100 %

61
173

85
181

χ2-analys ger p 0,025, DF 1, χ2 4,998. Cramers V 0,014

Bland mammor som är minst 36 år är det en ännu större andel, nästan 60 %,
som har skapat en traditionell positionering då barnet är en pojke (tabell 20).
Detta kan jämföras med nästan 40 % då barnet är en flicka. Det skiljer således
20 procentenheter mellan grupperna. Enligt Cramers V (som är 0,038) är sambandet mellan skapandet av en traditionell positionering och barnets kön relativt starkt. Någon motsvarande skillnad framkommer inte då mamman inte har
universitetsutbildning eller är yngre än 36 år. Däremot kan det tilläggas att då
mamman både har minst 3 års universitetsutbildning och är minst 36 år är det
65 % (32 av 49) som har skapat en traditionell positionering då barnet är en
pojke, men enbart 44 % (16 av 36) då barnet är en flicka.
Tabell 20. Positionen ”traditionell” bland mammor som är minst 36 år i förhållande
till barnets kön, angett i procent och absoluta tal.

Skapar ”traditionell” positionering
Totalt

Flickor

Pojkar

Andel Antal

Andel Antal

38 %
100 %

58 %
100 %

21
55

42
73

χ2-analys ger p 0,030, DF 1, χ2 4,700. Cramers V 0,038

Bland föräldrar som saknar universitetsutbildning är det relativt få som har
använt någon av de resurser som skapar en traditionell positionering i enkäten.
Andelen som har gjort det är emellertid större då familjen bor i radhus/villa
än då de bor i någon form av lägenhet, vilket visas i tabell 21. Bland mammor
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utan universitetsutbildning som bor i radhus/villa har nästan hälften (48 %)
positionerat sig som traditionella. Detta kan jämföras med att motsvarande
andel är runt en fjärdedel (25 % respektive 23 %) bland mammor utan universitetsutbildning som bor i någon form av lägenhet. Cramers V (som är 0,048)
indikerar att även detta samband mellan positioneringen som traditionell
och familjens boende är ett av de starkaste sambanden i materialet. Däremot
får boendeformen får ingen motsvarande betydelse då mamman har längre
formell utbildning.
Tabell 21. Positionen ”traditionell” bland mammor som inte har universitetsutbildning i förhållande till familjens boende, angett i procent och absoluta tal.
Lgh, hyresrätt
Andel Antal
Positionerar sig som
”traditionell”
Totalt

Lgh, bostadsrätt
Andel Antal

Radhus/villa
Andel Antal

25 %

21

23 %

8

48 %

19

100 %

84

100 %

35

100 %

40

χ2-analys ger p 0,022, DF 2, χ2 7,654. Cramers V 0,048

Sammanfattningsvis indikerar resultaten från de kvantitativa analyserna i detta
avsnitt att positionen ”traditionell” främst kan förknippas med mammorna
i de högsta åldersgrupperna och med hög eller medelhög kulturell status.
Andelen som har positionerat sig som traditionella är större ju äldre mamman
är och bland mammor med någon form av universitetsutbildning. Samtidigt
har inte alla föräldrar med en sådan social etablering positionerat sig som
”traditionella”. Bland föräldrar med universitetsutbildning har ungefär 4 av 10
positionerat sig som ”traditionella” på något sätt. Bland föräldrar som är minst
36 år har ungefär hälften positionerat sig på detta sätt. En tidigare undersökning av Lukas (1981:219–220) om förnamn i Tyskland 1945–1975 har också
visat att traditionella namn främst förknippas med så kallade övre yrkesskikt.
Vandebosch (1998:253) har även visat att namn som kan beskrivas som gammaldags värderades mer positivt av högutbildade föräldrar än av lågutbildade.
Bland mammor som är minst 36 år och har minst 3 års universitetsutbildning är det i den här föreliggande undersökningen också en större andel som
har skapat en traditionell positionering då barnet är en pojke än då det är en
flicka. Detta tyder på att positionen också kan förknippas med konstruktionen
av manlighet i dessa grupper. Även Lieberson & Bell (1998:521) har i en
undersökning av förnamn i New York, USA, 1973–1985 funnit att pojkar
oftare än flickor fick traditionella namn. Vidare får familjens boende betydelse
bland mammor utan universitetsutbildning. Bland dessa är andelen som har
skapat en traditionell positionering något större då familjen bor i radhus/villa
än då de bor i någon form av lägenhet.
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7.2 Position: modern
Att vara ”modern” genom namnvalet innebär att förankra namnvalet i samtiden och samtidens trender snarare än i traditioner och historisk kontinuitet.
Det kan – men måste inte – även innebära att vara innovativ. Skapandet av en
”modern” positionering skulle kunna innebära att välja ett namn som följer
de aktuella namntrenderna, det vill säga när det gäller namn år 2007 ett namn
som är tvåstavigt, som associeras med förra sekelskiftet, som associeras med
angloamerikansk kultur eller är enkelt att använda på engelska, eller som är
ovanligt utan att vara extremt ovanligt. Detta var nämligen några av de tydligaste trenderna i namnskicket då undersökningen genomfördes (jfr Aldrin
2011). Sådana namn har valts av en mycket stor del av föräldrarna i materialet.
Exempelvis valde 71 % (434 av 605) ett tvåstavigt namn.32 Jag tror emellertid
inte att alla dessa föräldrar är engagerade i att positionera sig som moderna.
Snarare utgår jag från att de trender som är så vanliga att nästan alla följer dem
blir omarkerade normer och inte särskilt socialt positionerande. Ett tydligare
sätt att inta en modern position kan vara att välja ett namn som är relativt
nyligen etablerat i Sverige och som därför förknippas mer med samtiden än
med någon tidigare tidsperiod. Ett annat sätt att skapa en modern positionering kan vara att framhäva en positiv inställning till samtiden och det som är
modernt eller populärt just nu. Föräldrar som positionerar sig som ”moderna”
kombinerar ofta detta med att också positionera sig som ”estetiska” eller
”originella”.

7.2.1 Moderna namn
Föräldrar som har valt ett namn som är relativt nytt i Sverige eller endast
förekommer här sedan några decennier har valt ett namn som skulle kunna
beskrivas som modernt eller förankrat i samtiden. Bland tilltalsnamnen i
enkätundersökningen kan 14 % (eller 84 av 605) karaktäriseras som sådana.
Det rör sig om några mer eller mindre nybildade namn (såsom Elda, Juni,
Mio, Smilla och Vilda), några smeknamnsliknande kortformer som tidigare
inte varit vanliga som officiella förnamn (såsom Milla, Sigge och Valle) och
några namn som har inlånats via en angloamerikansk kontext (såsom Liam,
Melvin, Nelly och Noel). Det är således flera olika slags namn, vilka alla har
den gemensamma nämnaren att de associeras mer med samtiden än med någon
tidigare tidsperiod. Det finns också ett fåtal namn (8 av 605) som är mycket
vanliga och bärs av fler än 500 personer bland nyfödda år 2007, men inte är
mycket vanliga i befolkningen som helhet,33 såsom Lucas, Nelly, Noah och
Theo. Även dessa kan signalera en modern positionering. Till skillnad från de
32
Detta kan jämföras med att Kvillerud (1980:100, 101) finner att ca 50 % av mansnamnen och
40 % av kvinnonamnen var tvåstaviga bland barn födda i Göteborg år 1958.
33
Namn som bärs av fler än 10 000 personer i Sverige har inte tagits med.
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relativt nya namnen är dessa namn ofta etablerade i Sverige sedan lång tid och
förekommer i någon mån i flera åldersgrupper, men tillhör samtidigt de allra
vanligaste namnen bland nyfödda år 2007 och kan därmed ses som trendiga
och samtidsanknutna.
Det finns också några föräldrar (2 % eller 14 av 608) som har angett som
motiv för namnvalet att det ska vara ”modernt” eller ”samtida”. Ellas föräldrar
motiverar namnvalet så här:
1) Skall passa i båda föräldrarnas ursprungsländer (Sverige + Frankrike)
2) inte vara alltför vanligt 3) inte påminna oss om någon/ngt negativt
4) vara tidstypiskt.

Genom att framhäva att namnet ska ”vara tidstypiskt” som ett viktigt motiv
för valet skapar dessa föräldrar en modern positionering. Eftersom det valda
namnet Ella var det tredje vanligaste förnamnet bland flickor födda år 2007
(enligt Statistiska centralbyrån, hädanefter SCB, 2010b) bekräftas namnets
förankring i samtiden. Andra föräldrar som har skrivit liknande motiveringar
har bland annat valt namnen Alvin, Filippa, Noel och Theo. Flera av dessa
namn ger associationer till sekelskiftet 1800/1900 och några ger associationer
till en angloamerikansk kontext. Flera namn återfinns också bland de vanligaste namnen för nyfödda år 2007 (SCB 2010b, 2010d).
I enkäten fanns även en fråga där föräldrarna fick uttrycka sin inställning
till namnegenskapen ”är modernt” (se fråga 16 i bilaga 1). De flesta föräldrar
angav här något av svarsalternativen ”likgiltigt”, ”funderade ej” eller ”önskade
ej”. En mindre andel (5 % eller 30 av 618) angav emellertid att denna namnegenskap var ”mycket viktig” för dem. Av dessa föräldrar har de allra flesta
valt ett namn som är mer eller mindre nyligen etablerat i Sverige. De har valt
namn såsom Juni, Liam, Nellie och Neo. Genom att svara på detta sätt och
välja denna typ av namn intar de en modern position. Ytterligare 11 % (67 av
618) svarade att det var ”viktigt” att namnet var modernt. Detta kan ses som
en mer försiktig modern positionering. Det kan också antas förekomma att
föräldrar som velat undvika att ta ställning har markerat detta mittenalternativ.
Bland föräldrarna som angett detta svar har de allra flesta valt namn som kan
beskrivas som trendiga men också förankrade i gammal tradition och därmed
inte lika ”moderna” i den samtidsbetonande betydelse som här avses. Några
exempel är Anton, Arvid, Elvira, Hilda, Ludvig, Olivia och Vilhelm.
En modern positionering kan också uttryckas genom ett avståndstagande
från ”gamla” namn. I enkätundersökningen är det endast enstaka föräldrar
som tar avstånd från ”gamla” namn. Noels föräldrar beskriver i sin motivering
av namnvalet i enkätundesökningen att de upplever en motsättning mellan
”gubbnamn” och ”moderna” namn. De berättar att de valde ett ”modernare”
förnamn för att kontrastera mot (eller möjligen kompensera för) ett ”gubbigt”
efternamn. De skriver så här:
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Såg namnet på internet - en namnblogg. Det var det första killnamnet
som vi båda fastnade för. Noel är fint, lagom ovanligt, mjukt att uttala.
Eftersom vårt efternamn är NAMN (= ett ”gubbnamn”) ville vi ha ett
modernare förnamn.

I intervjusamtalen är det vanligare att föräldrar tar avstånd från ”gamla” namn.
När sådana avståndstaganden förekommer förknippas kategorin ”gammalt”
ofta med ”tråkigt”. Genom att tillskriva kategorin ett sådant negativt värderande attribut betonas föräldrarnas distans till namnen i fråga, liksom till de
sociala värden, attribut eller grupper som namnen eventuellt förknippas med.
I utdraget ur intervjusamtal Norr 1 i exempel 10 beskriver mamma 1 att hon i
sökandet efter namnidéer hittat några väldigt väldigt väldigt gamla namn (rad
8–9). Utdraget förekommer i samband med en diskussion om inspirationskällor.
Exempel 10. Väldigt väldigt väldigt gamla namn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mamma 1:
Mamma 3:
Mamma 1:
Mamma 3:
Mamma 1:

eh vi eh (.) satt också kolla på lite så här
namnsidor
mm
men jag tycker (.) dom namnen som kom upp det
var (.) såna konstiga namn
mm
det var liksom inte (.) eeh (.) inga direkt
normala va alltså det var väldigt väldigt
väldigt gamla eeh Bror och sånt där liksom (.)
det jag tycker inte Bror är nåt jättebra namn
(.) men det är olika

Mamma 1 tar här avstånd från namn som hon beskriver som ”gamla” och
ger Bror som exempel på ett sådant namn. Hon beskriver också sådana namn
som konstiga (rad 5), inga direkt normala (rad 7–8) och inte jättebra (rad 10).
Kategoriseringen ”gamla” namn tycks alltså inte bara innebära något underligt
och uråldrigt för henne, utan också något mindre lämpligt. Genom avståndstagandet från ”gamla” namn skapar mamma 1 indirekt en positionering som
mer modern. Det sistnämnda uttrycket inte jättebra (rad 10) kan ses som en
mer försiktig formulering som förmildrar det tidigare avståndstagandet. Den
avslutande kommentaren men det är olika (rad 11) kan ses som ett så kallat
turtillägg, det vill säga en konstruktion som hör till en föregående tur och som
på något sätt specificerar denna men som produceras i efterhand (jfr Lindström
2008:194). I det här fallet tycks turtillägget inskränka allmängiltigheten i det
sagda (jfr S. Karlsson 2006:199). Det får också en ansiktsskyddande effekt,
eftersom det minskar risken att hon framstår som fördömande.
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Ett annat exempel ges i nedanstående utdrag ur intervjusamtal Norr 2 (ex.
11). Här är det mamma 5 som tar avstånd från gamla namn (rad 4). Denna
del av intervjusamtalet uppkommer i samband med att föräldrarna diskuterar
regionala skillnader i namnbruket. Kategorin ”gamla” namn förknippas här
med Stockholmsområdet.
Exempel 11. Bara såna gamla namn.
1
2
3
4
5
6
7

Mamma 5:

Mamma 4:
Mamma 5:

eh tror att det var min syster nån (.) ja (.)
som nån med barn i Stockholm och där var
där hette ju barnen Ingrid (.) Sten och Alfred
alltså det var bara såna gamla namn
mm
och då och det andra barnet hette då Molly och
hon passade inte alls in bland dom namnen

I exempel 11 beskriver mamma 5 hur ett barn som fått namnet Molly inte
passade in (rad 7) i omgivningen eftersom där var bara såna gamla namn
(rad 4). Som exempel på ”gamla” namn nämner hon Ingrid, Sten och Alfred.
Genom att beskriva dessa namn som såna gamla (rad 4) och dom namnen
(rad 7) distanserar hon sig från dem och framställer dem som konstiga eller
onormala. Hon placerar i stället sig själv närmare namnet Molly som underförstås vara ett mer förväntat och normalt namn och hon gör också en poäng
av att detta namn faktiskt blir markerat i den specifika omgivningen. På så sätt
positionerar hon sig som mer modern än traditionell. Det är också intressant att
mamma 5 gör en koppling mellan ”gamla” namn och just Stockholmsområdet.
Detta framställer huvudstaden som representant för en mer traditionell position och förknippar traditionella namn med hög prestige.

7.2.2 Makrosociala variablers betydelse
De föregående avsnitten har visat att de resurser som främst används för att
skapa en positionering som ”modern” i enkäten är valet av ett namn som är
relativt nyligen etablerat i Sverige, framhävandet av att det var ett viktigt
motiv för namnvalet att namnet är modernt, samt värderingen av namnegenskapen ”är modernt” som något ”mycket viktigt”. Kvantitativa analyser av
användningen av dessa resurser i enkätmaterialet visar att de föräldrar som
på detta sätt i störst utsträckning positionerar sig som moderna är mammor
i de mellersta åldersgrupperna (26–30 år och 31–35 år). Dessutom finns en
tendens att det bland föräldrar i de lägre åldersgrupperna främst är mammor
till pojkar som har positionerat sig som moderna. Däremot får mammans
utbildning och familjens boende inte någon betydelse för skapandet av en
modern positionering.
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I tabell 22 visas att namn som har etablerats i Sverige relativt nyligen och
därmed är starkt förknippade med samtiden har valts i högre grad av mammor
i de lägsta och mellersta åldersgrupperna (≤ 30 år och 31–35 år). I dessa
åldersgrupper är andelen som valt sådana namn 13 % respektive 17 %, vilket
kan jämföras med 8 % bland äldre mammor. Cramers V (som är 0,015) anger
emellertid att sambandet är svagt.
Tabell 22. Förekomst av relativt nya namn i förhållande till mammans ålder, angett i
procent och absoluta tal.

Relativt nya namn
Totalt

≤ 30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

13 %
100 %

17 %
100 %

8%
100 %

27
211

46
264

10
125

χ2-analys ger p 0,037, DF 2, χ2 6,615. Cramers V 0,015

Namnegenskapen ”är modernt” har också värderats som viktigare bland föräldrar i de två mellersta åldersgrupperna. Detta framgår av tabell 23.
Tabell 23. Värdering av egenskapen ”är modernt” i förhållande till mammans ålder,
angett i procent och absoluta tal.

Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Likgiltigt/
funderade ej
Önskade ej
Osäker/minns
ej
Totalt

≤ 25 år
Andel Antal

26–30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

5%
7%
40 %
28 %

2
3
16
11

7%
12 %
44 %
32 %

11
21
76
55

3%
13 %
32 %
43 %

8
35
86
115

5%
5%
40 %
32 %

6
7
52
42

20 %
0%

8
0

5%
0%

9
0

8%
1%

23
3

16 %
2%

21
2

100 %

40

100 %

172

100 %

270

100 %

130

Kruskal Wallis-test ger p 0,012, DF 3, H 10,91 (rangsummorna är fr. vä. 325, 270, 314, 328).
Spearmans rho 0,096

Andelen som har svarat att det var ”mycket viktigt” att namnet ”är modernt”
skiljer sig inte mycket mellan åldersgrupperna. Däremot är det en större andel
som har svarat att egenskapen var ”viktig” bland mammor i åldern 26–30 år
och 31–35 år än i andra åldersgrupper. Det är 12 % respektive 13 % som har
svarat att egenskapen var ”viktig” i dessa åldersgrupper, vilket kan jämföras
med 7 % bland yngre mammor och 5 % bland äldre mammor. Det är också
en mindre andel som har svarat att de inte ville att namnet ska vara modernt i
de mellersta åldersgrupperna. Spearmans rho (som är 0,096) anger emellertid
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att sambandet mellan värderingen av egenskapen ”är modernt” och mammans
ålder är svagt. I jämförelse med tabell 22 kan det utifrån tabell 23 också konstateras att det är betydligt färre som har svarat att de tyckte det var mycket
viktigt att namnet var modernt än som har valt ett förnamn till barnet som
kan beskrivas som modernt. Den största andelen som har valt ett namn som
kan beskrivas som modernt, men inte värderat egenskapen ”är modernt” som
”mycket viktigt”, finns bland föräldrarna i de lägsta åldersgrupperna. Här rör
det sig om runt 10 %. Dessa föräldrar tycks antingen vara omedvetna om att
det namn de valt är modernt, eller inte se detta som en viktig egenskap hos
namnet.
När samtliga resurser som kan användas för att skapa en modern positionering slås samman till en kategori i den kvantitativa analysen bekräftas att
mammor i de mellersta åldersgrupperna i högre grad än andra positionerar
sig som moderna. I tabell 24 visas förekomsten av en modern positionering i
enkäten i relation till mammans ålder.
Tabell 24. Positionen ”modern” i förhållande till mammans ålder, angett i procent och
absoluta tal.

Positionerar sig
som ”modern”
Totalt

≤ 25 år
Andel Antal

26–30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

22 %

9

39 %

67

39 %

104

26 %

34

100 %

41

100 %

172

100 %

270

100 %

130

χ2-analys ger p 0,017, DF 3, χ 10,201. Cramers V 0,017
2

Tabell 24 visar att andelen som har använt någon av de resurser som skapar en
modern positionering i enkäten är störst (39 %) bland mammor som är 26–30
år och 31–35 år. Bland mammor som är högst 25 är det däremot endast 22 %
som har positionerat sig som moderna. Bland mammor som är minst 36 år
rör det sig om 26 %. Det skiljer således ungefär 15 procentenheter mellan de
åldersgrupper som har positionerat sig på detta sätt i störst respektive minst
utsträckning. Cramers V (som är 0,017) anger dock att sambandet är svagt.
I tabell 25 visas att bland mammor som är högst 30 år får även barnets kön
betydelse för skapandet av en modern positionering. Då mamman är högst 30
år är det en större andel som intar en modern position då barnet är en pojke än
då det är en flicka. Då barnet är en pojke är det 42 % av mammorna i denna
ålder som har skapat en modern position, medan motsvarande andel är 29 %
då barnet är en flicka. Någon liknande skillnad bland äldre mammor framkommer inte. Cramers V (som är 0,020) anger dock att sambandet är svagt.
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Tabell 25. Positionen ”modern” bland mammor som är högst 30 år i förhållande till
barnets kön, angett i procent och absoluta tal.

Skapar ”modern” positionering
Totalt antal personer

Flickor
Andel Antal

Pojkar
Andel Antal

29 %
100 %

42 %
100 %

29
101

47
111

χ2-analys ger p 0,039, DF 1, χ2 4,272. Cramers V 0,020

Sammanfattningsvis visar de kvantitativa analyserna att positionen som
”modern” främst kan förknippas med de mellersta åldersgrupperna, men till
viss del också med konstruktionen av manlighet. De föräldrar som i högst
grad har använt sig av resurser som skapar en modern positionering är i åldern
26–35 år och en del, framför allt bland de yngre föräldrarna, är föräldrar
till en pojke. Resultaten visar också att det är en större andel som har valt
ett modernt namn än som har värderat egenskapen ”är modernt” som något
”mycket viktigt”. Detta innebär att det kan finnas en viss diskrepans mellan
vilka slags namn föräldrarna väljer och vilka egenskaper de lyfter fram som
viktiga vid namnvalet.
I tidigare forskning från andra länder har förnamn som beskrivs som
”moderna” främst förknippats med så kallade lägre yrkesskikt (Lukas
1981:220) och föräldrar med låg utbildning (Gerhards 2003:120–121). Några
studier (Rossi 1965:504, Svanevik 1987b:193, Lieberson & Bell 1998:520–
521) har också visat att flickor i högre grad får moderna namn än pojkar, vilket
är ett direkt motsatt resultat jämfört med den här undersökningen. Vidare har
Wilson (1998:321) i en undersökning av förnamn i Frankrike under 1900-talet
funnit att det främst var de yngre föräldrarna i materialet som valde moderna
namn.
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8. Att positionera sig som praktisk eller
estetisk

Ytterligare en positionering som många föräldrar i materialet skapar genom
namngivningsprocessen har att göra med deras allmänna inställning till namnet
och dess funktion. Somliga föräldrar tycks främst se namnet som något praktiskt och grundar namnvalet på namnets användbarhet i olika situationer. De
intar en position som kan beskrivas som ”praktisk”. Andra föräldrar tycks
i första hand se namnet som ett estetiskt uttryck och grundar namnvalet
på namnets stilistiska valörer. De skapar en positionering som snarare kan
beskrivas som ”estetisk”. Ofta kombinerar föräldrarna praktiska och estetiska
överväganden i namnvalet, men i regel märks ändå en viss dragning i någon
riktning.

8.1 Position: praktisk
De föräldrar som jag menar positionerar sig som ”praktiska” är de som främst
utgår från namnets praktiska användbarhet i sina resonemang om namnvalet.
Det kan innebära att de vill ha ett namn som de beskriver som ”enkelt” eller
lätt att säga, stava och uppfatta. Det kan också innebära att de tar avstånd från
namn som de uppfattar som ”krångliga” eller som de av andra anledningar
antar kan bli besvärliga. Dessutom kan det innebära att de väljer liknande
namn på syskon för att det ska bli enkelt att säga dem i en följd. En praktisk
positionering kombineras med nästan alla andra positioneringar av föräldrarna
i materialet.

8.1.1 Enkla namn
Några föräldrar (9 % eller 54 av 608 – varav 22 av 54 är flerspråkiga) har
angett som motiv för valet av tilltalsnamn att namnet ska vara lätt att säga,
uttala, skriva eller uppfatta. Ytterligare 4 % (23 av 608 – varav 2 av 23 är
flerspråkiga) har motiverat namnvalet med att namnet ska vara ”enkelt”.
Några aspekter som utifrån föräldrarnas kommentarer tycks vara viktiga för
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att namnet ska uppfattas som ”enkelt” är just dess uttal, stavning och längd.
De föräldrar som har angett detta som namngivningsmotiv har bland annat
valt namnen Adrian, Hanna, Klara, Max, Maja, Oscar och Tilda. Adrians föräldrar skriver så här i sin motivering av namnvalet i enkäten:
Ingen vi känner bär namnet. Det låter fint, lätt att uttala, ingen svår
stavning.

Genom att lyfta fram namnets praktiska användbarhet vad gäller uttal och
stavning som en viktig del i motiveringen menar jag att dessa föräldrar positionerar sig som praktiska. Det framgår här också att den praktiska positioneringen kombineras med en originell positionering.
I enkäten fanns en särskild fråga där föräldrarna fick värdera namnegenskaperna ”är lätt att uttala” och ”är lätt att stava” (se fråga 16 i bilaga 1). De flesta
svarade här att de fann dessa vara ”viktiga”, men 29 % (176 av 617) svarade
att de värderade egenskapen ”är lätt att uttala” som något ”mycket viktigt”
och 16 % (95 av 612) svarade att de tyckte egenskapen ”är lätt att stava” var
”mycket viktig”. De föräldrar som svarade att det var ”mycket viktigt” att
namnet var lätt att stava har nästan alltid också svarat att det var ”mycket
viktigt” att namnet var lätt att uttala. Däremot gäller inte det omvända. Bland
de namn som har valts av föräldrar som har svarat att båda egenskaperna var
”mycket viktiga” återfinns främst namn som har ett väletablerad stavningsoch uttalssätt (såsom Alma, David och Maja) men här finns också några namn
vars uttal eller stavning inte är lika självklar (såsom Eira, Erwin och Lawen).
När föräldrarna resonerar kring valet av stavning förekommer det också
att namnets ”enkelhet” tas upp. Det är 31 % (47 av 153) som har motiverat
att de valde att stava namnet på ett visst sätt eftersom det var ”enklast”. Teas
föräldrar skriver så här:
Thea [med H] var egentligen aldrig ett alternativ för oss, men vi har fått
frågan hur vi valt att stava från många. Vi vill ha det rakt och enkelt utan
”krusiduller” som ”onödiga” bokstäver.

Här uttrycker föräldrarna att de värdesätter det okomplicerade och tar avstånd
från onödiga utsmyckningar som inte fyller någon praktisk funktion. På så sätt
positionerar de sig som praktiska genom valet av stavning.
Namnets enkelhet tas också upp av några föräldrar i samband med resonemang kring valet av liknande namn på syskon. De flesta har i detta sammanhang skrivit att de ville ha liknande namn på syskon av estetiska skäl, men
11 % (20 av 189) ville att syskonens namn ska passa ihop så att de ska bli lätta
för föräldrarna att säga i en följd. Dessa föräldrar positionerar sig därmed som
praktiska. En familj skriver så här:
Det skall vara lätt att ropa in alla tre t.ex. vid middagstid.
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Det finns också ett samband (som inte är statistiskt signifikant eftersom det
rör sig om mycket små antal) mellan motivet att stavningen är ”enkel” och
de stavningsalternativ föräldrarna har valt. Detta sätt att resonera är generellt
sett vanligare då föräldrarna har valt ‹t› i stället för ‹th› (i namn som Anton,
Edit, Rut, Tea, Teo, Teodor, Tiago och Tomas), ‹k› i stället för ‹c› (i namn som
Erik, Jakob, Kajsa, Karl, Klara, Lukas, Oskar och Viktor), ‹v› i stället för
‹w› (i namn som Elvira, Levi, Love, Ludvig, Melvin, Valter, Vilgot, Vilhelm,
Vilma, Vilmer och Oliver) samt då föräldrarna har valt ‹a› i stället för ‹ah› (i
namn som Hanna, Lea, Noa, Nora, Nova och Sara). Det tycks därmed som
att vissa stavningssätt förknippas mer med ”enkelhet” än andra och därför kan
användas som en resurs för att indexera en praktisk positionering – eller för att
ta avstånd från en estetisk position.
I intervjusamtalen nämner föräldrarna också kategorin ”enkla” namn. Här
används denna kategorisering ofta i motsats till ”krångliga”, ”tillgjorda”, och
”långa” namn, men det förekommer också att den används ungefär i betydelsen ”vanligt”. De namn som kategoriseras som ”enkla” i intervjusamtalen är
Alice, Antony, Eva, Joel, Karl, Majken och Åsa. Föräldrarna tycks emellertid
inte alltid finna det så enkelt att förutse om ett namn kommer att uppfattas som
”enkelt” av omgivningen. Ett exempel på detta visas i nedanstående utdrag ur
intervjusamtal Norr 2, där mamma 5 berättar om omgivningens bemötande av
namnet Antony (ex. 12). Denna del av intervjusamtalet förekommer i samband
med en diskussion om föräldrarnas funderingar kring internationella namn.
Exempel 12. Världens lättaste namn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mamma 5:

Mamma 5:

vi trodde att det var jätte eh enkelt här men
det är många som har problem med det ändå (.)
särskilt här i Göteborg så kallar honom för
Anto’ny ((skratt))
”ah lilla Anto’ny” jag ba ja A’ntony ”ah
Anto’ny och Antonio och Tony” och allt sånt
((skratt)) så var det nån som sa jag ba (.)
ursäkta! liksom ((skratt)) *eh världens
lättaste namn tyckte jag (.) men* det lät inte
så

Mamma 5 beskriver här att det namn som hon trodde var jätteenkelt (rad 1)
och världens lättaste namn (rad 8–9) visade sig vara problematiskt för många
i omgivningen. Hon illustrerar sitt resonemang med att återge en scen där
en person uttalar barnets namn på tre olika sätt utan att lyckas använda det
korrekta uttalet. Mamma 5 lyfter således främst fram namnets uttal som sammankopplat med dess ”enkelhet”. Hon använder en viss grad av dramatisering
(se Norrby 1998:71) genom den förställda rösten och härmandet av olika
roller. Detta skapar engagemang och humor i berättelsen, vilket bekräftas av
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att övriga deltagare skrattar vid flera tillfällen under berättelsens gång (rad 4,
7, 8) (se även Norrby 1998:273–275). Genom att välja att berätta om denna
erfarenhet framhäver hon också att ett ”enkelt” namn är viktigt för henne. På
så sätt skapas här en praktisk positionering i samtalet.
En praktisk position kan också intas genom ett avståndstagande från namn
som inte upplevs som ”enkla” eller ”praktiska”. I utdraget ur intervjusamtal
Söder i exempel 13 berättar pappa 16 att han inte ville att namnet ska kunna
uppmuntra till mobbning eller innebära att barnet måste bokstavera sitt namn.
Exempel 13. Ett namn man kan bli mobbad för.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pappa 16:

Mamma 16:
Pappa 16:
Int:
Pappa 16:

Int:
Pappa 16:
Mamma 16:

jag upplever men vi vi pratade nån gång om
just det här med att (.) alltså (.) är det ett
namn man kan bli mobbad för? (.) eller så (.)
eller (.) just det här som du säger med
bokstavera att man måste bokstavera sitt namn
varenda gång
alltså själv ( )
heta Carola och stava
ja
vissa byter ju så här att dom ska heta Molly
I E eller nåt sånt då (.) för att det ska vara
annorlunda
mm
så att säger ”nej inte så” utan
mm

Innan pappa 16 tar upp de aspekter som beskrivs i utdraget ovan har intervjusamtalet i Söder främst rört sig kring olika estetiska överväganden kring
namnvalet. Pappa 16 nämner emellertid här att han inte ville ha ett namn man
kan bli mobbad för (rad 2–3) eller som innebär att barnet måste bokstavera
sitt namn varenda gång (rad 5–6). Genom att lyfta fram dessa betydligt mer
praktiska aspekter intar han en praktisk position. Uttrycket varenda gång
kan också ses som en extremfallsformulering som bidrar till att tydliggöra
det negativa med ett sådant namn och förstärka avståndstagandet (se även
Pomerantz 1986:228, Hutchby & Wooffitt 1999:212, Kahlin 2008:97–100). I
utdraget kopplar han också samman valet av ett namn med krånglig stavning
med en förmodad önskan om att vara annorlunda (rad 12). På så sätt tillskriver
han de föräldrar som valt sådana namn ett egenskapsattribut som liknar skrytighet. Detta avståndstagande från originalitet och föräldrar som vill sticka ut
ur mängden skapar också en positionering som mer ”vanlig”. När pappa 16
talar om föräldrar som agerar på det sätt han tar avstånd från använder han
inte en kategorisering, utan den vaga personbeteckningen vissa (rad 10). Detta
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framstår som ett sätt att undvika ett direkt utpekande av någon person eller
grupp, vilket annars skulle kunna få honom att uppfattas som oartigt kritisk
och därmed bli socialt ansiktshotande för honom. I stället överlåter han åt
åhörarna att utifrån det aktuella sammanhanget eller delad social kunskap lista
ut vem eller vilka han tänker på (se även Norrby 2004:194, Wong 2008:291–
292). Trots att den personbeteckning han har valt är ospecifik uppfattar jag det
emellertid som mer specifikt än alternativa beteckningar såsom en del, några,
flera, många som kan antas referera till större eller vagare grupper. Genom att
använda vissa i stället för något av dessa andra alternativ antyds därmed att
han har en relativt specifik grupp i åtanke, samtidigt som han undviker att visa
vilken denna är och därmed inte kan göras ansvarig för den.

8.1.2 Makrosociala variablers betydelse
Föregående avsnitt har visat att en positionering som ”praktisk” kan skapas
med hjälp av flera olika resurser. En sådan resurs är framhävandet av att namnet
är enkelt eller lätt att säga, uttala eller uppfatta i samband med motiveringen
av namnvalet. Andra resurser är motiveringen av namnets stavning med att
den var enklast och motiveringen av liknande namn på syskon med att de ska
vara enkla att säga i en följd. I det här avsnittet analyseras vilken betydelse
makrosociala variabler (föräldrarnas ålder, utbildning, boende, språksituation
och barnets kön) får för föräldrars positionering som praktisk i enkäten. Kvantitativa analyser visar att de föräldrar som i högst grad positionerar sig som
praktiska i enkäten genom att använda dessa resurser är flerspråkiga föräldrar
eller enspråkiga svensktalande föräldrar som bor i radhus/villa. Föräldrarnas
ålder och utbildning samt barnets kön uppvisar inget statistiskt signifikant
samband med skapandet av denna positionering.
Andelen som spontant har angett som namngivningsmotiv att namnet ska
vara lätt att uttala, skriva eller uppfatta är störst bland flerspråkiga familjer
(tabell 26).
Tabell 26. Förekomst av motivet ”är lätt att uttala/skriva/uppfatta” i förhållande till
familjens språksituation, angett i procent och absoluta tal.
Enspråkiga sv. familjer
Andel Antal
Är lätt att uttala/skriva/
uppfatta
Totalt

Flerspråkiga familjer
Andel Antal

7%

32

18 %

22

100 %

485

100 %

121

χ2-analys ger p 0,000, DF 1, χ 16,009. Cramers V 0,026
2
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Som tabell 26 visar har 18 % av de flerspråkiga familjerna motiverat namnvalet med att namnet ska vara lätt att uttala, skriva eller uppfatta, vilket kan
jämföras med 7 % av de enspråkiga svensktalande familjerna. Cramers V (som
är 0,026) anger dock att detta samband vare sig är särskilt svagt eller starkt.
När föräldrarna i enkäten ombads värdera namnegenskaperna ”är lätt att
uttala” och ”är lätt att stava” på en skala har flerspråkiga familjer också värderat dessa egenskaper som viktigare än enspråkiga svensktalande familjer.
Detta visas i tabell 27.
Tabell 27. Värdering av egenskaperna ”lätt att uttala” och ”lätt att stava” i förhållande
till familjens språksituation, angett i procent och absoluta tal.
Enspr. sv. familjer
Andel Antal
Lätt att uttala

Lätt att stava

Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Likgiltigt/
funderade ej
Önskade ej
Osäker/minns ej
Totalt
Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Likgiltigt/
funderade ej
Önskade ej
Osäker/minns ej
Totalt

Flerspråkiga familjer
Andel Antal

23 %
48 %
15 %
14 %

114
233
75
67

48 %
35 %
7%
10 %

60
44
9
13

0%
0%
100 %
11 %
38 %
29 %
21 %

0
0
489
56
183
141
104

0%
0%
100 %
29 %
33 %
17 %
20 %

0
0
126
37
41
22
25

0%
1%
100 %

0
4
488

0%
1%
100 %

0
1
126

Mann Whitney-test ger p 0,000, W 158475,0. Cramers V 0,049
Mann Whitney-test ger p 0,001, W 153177,5. Cramers V 0,044

Tabell 27 visar att nästan hälften (48 %) av de flerspråkiga familjerna har
svarat att det var ”mycket viktigt” att namnet var lätt att uttala. Av de enspråkiga svensktalande familjerna har däremot endast en fjärdedel (23 %) angett ett
sådant svar. I stället är det bland enspråkiga svensktalande familjer en större
andel som har svarat att denna egenskap var ”viktig”, ”mindre viktig” eller
”likgiltig/funderade ej”. Vidare har 29 % av de flerspråkiga familjerna svarat
att det var ”mycket viktigt” att namnet var lätt att stava. Bland de enspråkiga
svensktalande familjerna är motsvarande andel endast 11 %. I stället är det
bland dessa en större andel som har svarat att egenskapen var ”viktig” eller
”mindre viktig”. I båda fallen har alltså flerspråkiga familjer värderat egenskapen som viktigare än enspråkiga svensktalande familjer. Både enspråkiga
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och flerspråkiga familjer har generellt värderat egenskapen ”är lätt att uttala”
som mer viktig än egenskapen ”är lätt att stava”. Cramers V indikerar också
att sambandet med familjens språksituation är något starkare för värderingen
av egenskapen ”är lätt att uttala” (0,049) än för värderingen av egenskapen
”är lätt att stava” (0,044). Båda sambanden är dock bland de starkaste i
materialet. I jämförelse med tabell 26 kan det också konstateras att det bland
både enspråkiga och flerspråkiga familjer är en betydligt större andel som har
värderat egenskaperna ”är lätt att uttala” och ”är lätt att stava” som mycket
viktiga än som har nämnt dessa egenskaper som ett motiv för namnvalet. De
som i tabell 27 värderar egenskaperna som ”mycket viktiga” har därmed inte
nödvändigtvis primärt funderat på egenskaperna i relation till det aktuella
namnvalet.
Vidare tycks det inom de enspråkiga svensktalande familjerna vara en
större andel som har värderat namnegenskapen ”är lätt att stava” som ”mycket
viktig” bland familjer som bor i radhus/villa än bland familjer som bor på
annat sätt, vilket visas i tabell 28.
Tabell 28. Värdering av egenskapen ”är lätt att stava” inom enspråkiga svensktalande
familjer i förhållande till familjens boende, angett i procent och absoluta tal.
Lgh, hyresrätt
Andel Antal
Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Likgiltigt/
funderade ej
Önskade ej
Osäker/minns ej
Totalt

Lgh, bostadsrätt
Andel Antal

Radhus/villa
Andel Antal

11 %
36 %
31 %
22 %

22
75
63
45

7%
36 %
29 %
27 %

7
39
31
29

16 %
37 %
28 %
17 %

23
55
41
25

0%
0%
100 %

0
0
205

0%
1%
100 %

0
1
107

0%
2%
100 %

0
3
147

Kruskal Wallis-test ger p 0,042, DF 2, H 6,34 (rangsummorna är fr. vä. 231, 249 och 209).
Spearmans rho –0,062

Andelen som har svarat att egenskapen ”är lätt att stava” var ”mycket viktig”
är 16 % bland enspråkiga svensktalande familjer som bor i radhus/villa, vilket
kan jämföras med 11 % bland boende i hyresrätt och 7 % bland boende i
bostadsrätt. Det är också en mindre andel som har svarat att de var likgiltiga
inför denna egenskap eller att de inte funderat på det alls bland familjer som
bor i radhus/villa. Det rör sig här om 17 %, medan det är 22 % som har angett
ett sådant svar bland boende i hyresrätt och 27 % bland boende i bostadsrätt. Familjer boende i radhus/villa har alltså värderat egenskapen ”är lätt att
stava” som viktigare än familjer med andra typer av boende. Familjer som bor
i bostadsrätt har värderat egenskapen som minst viktig. Sambandet är emeller127

tid nära gränsen för vad som anses signifikant i den här undersökningen (p
är 0,042) och Spearmans rho (som är –0,062) visar också att sambandet är
mycket svagt.
När samtliga resurser som kan användas för att skapa en praktisk positionering slås samman till en kategori i den kvantitativa analysen får endast
familjens språksituation betydelse. Detta tyder på att denna variabel ger
upphov till det starkaste sambandet. Tabell 29 visar att 60 % av de flerspråkiga
familjerna har använt någon av de resurser som skapar en praktisk positionering i enkäten, medan motsvarande andel bland de enspråkiga svensktalande
familjerna är 37 %. Skillnaden mellan grupperna är således mer än 20 procentenheter. Cramers V (som är 0,033) indikerar också att detta samband är relativt starkt.
Tabell 29. Positionen ”praktisk” i förhållande till familjens språksituation, angett i
procent och absoluta tal.
Enspråkiga sv. familjer
Andel Antal
Positionerar sig
som ”praktisk”
Totalt

Flerspråkiga familjer
Andel Antal

37 %

183

60 %

75

100 %

493

100 %
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χ2-analys ger p 0,000, DF 1, χ2 20,722. Cramers V 0,033

Sammanfattningsvis visar de kvantitativa analyserna i detta avsnitt att en positionering som ”praktisk” kan förknippas med flerspråkighet, samt i viss mån
med boende i radhus/villa inom enspråkiga svensktalande familjer. De föräldrar i materialet som utmärker sig genom att oftare än andra använda resurser
som skapar en praktisk positionering är i hög grad flerspråkiga. Detta är inte
underligt, eftersom många av de flerspråkiga föräldrarna överväger namn från
andra kulturer än den svenska och det då blir relevant att fundera kring hur
dessa namn kan komma att hanteras i Sverige. Sådana funderingar kan antas
hänga samman med föräldrarnas inställning till den svenska kulturen och en
integrering av barnet i denna. Intagandet av en praktisk position får därmed
delvis olika sociala betydelser inom flerspråkiga respektive enspråkiga svensktalande familjer (för ett vidare resonemang om praktiska aspekter av namnvalet bland flerspråkiga familjer, se Aldrin 2009). Resultaten visar också att det
inom enspråkiga familjer främst är familjer som bor i radhus/villa som lyfter
fram namnets enkelhet som ett viktigt motiv för namnvalet och som värderar
egenskapen ”är lätt att stava” som något mycket viktigt. Eftersom någon liknande tendens inte framkommer då användningen av alla resurser som skapar
en praktisk position analyseras som en enda kategori tycks sambandet mellan
boendeform och skapandet av en praktisk positionering emellertid vara relativt svagt. Inom tidigare forskning har namn som beskrivs som ”enkla” främst
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förknippats med pojkar (Debus 1985:320, Bambek 2007:48), men så tycks
inte vara fallet i den här undersökningen.

8.2 Position: estetisk
De föräldrar som jag menar positionerar sig som ”estetiska” i sitt resonemang
om namnvalet är de som främst fokuserar på namnets estetiska aspekter.
Det rör sig om föräldrar som väljer ett namn som de beskriver som ”fint”,
”vackert”, ”tufft”, ”mjukt” etc. eller som uttrycker att de valt namnet för att
det upplevs ha en vacker klang eller ett tilltalande utseende i skrift. Det kan
också röra sig om föräldrar som uttrycker att de valt ett namn som passar ihop
estetiskt med barnets sidonamn eller med syskons namn. De föräldrar som
positionerar sig som ”estetiska” kombinerar ofta detta med positioneringar
som ”moderna” eller ”originella”.

8.2.1 Estetiska namn
Ungefär hälften av föräldrarna (54 % eller 329 av 608) har skrivit att en av de
allra viktigaste orsakerna till att de valde barnets namn var att det var estetiskt tilltalande på något sätt, det vill säga ”fint”, ”vackert”, ”coolt”, ”mysigt”
etc. På så sätt positionerar de sig som estetiska. Framhävandet av olika typer
av estetiska värden kan emellertid också skapa olika sociala positioneringar.
Bland föräldrarnas beskrivningar av de estetiska värden som de önskade märks
en spänning mellan å ena sidan ”mjuka”, ”gulliga” och ”mysiga” värden och
å andra sidan ”tuffa”, ”fräcka” och ”kaxiga” värden. Några tydliga skillnader
mellan de namn som tillskrivs dessa typer av värden förekommer inte, men
möjligen finns en tendens att namn som innehåller klusiler (såsom [b], [k], [t])
och särskilt i initial ställning oftare beskrivs som ”tuffa” och dylikt, medan
namn som innehåller flera vokalljud eller skrivna vokaler i följd (såsom ‹ay›,
‹ea›, ‹eo›, ‹ie›, ‹oe›) oftare beskrivs som ”mjuka” och dylikt. De namn som
kategoriseras som ”tuffa” av föräldrarna är Buster, Julia, Sigge, Tuva och
Tess. Som ”fräcka” eller ”coola” kategoriseras Charles, Jack och Melker.
Slutligen kategoriseras Katja och Ebba som ”kaxiga”. De namn som i stället
kategoriseras som ”mjuka” av föräldrarna är Alice, Alma, Aydin, Baylie, Beatrice, Carl, Elin, Elmer, Leo, Lina, Lucas, Maja, Malin, Måns, Noel, Nellie,
Sanna, Simon, Smilla och Valle. Som ”gulliga” eller ”söta” kategoriseras
namnen Ida, Melker, Nellie och Samuel. Dessutom kategoriseras Melvin som
”mysigt”. Genom föräldrarnas val av olika estetiska kategoriseringar är det
också möjligt att ana att de har olika syn på barn och hur ett idealiskt barn ska
vara (såsom ett aktivt, viljestarkt subjekt eller ett snällt, gulligt objekt). På så
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sätt får namnen möjligen också olika emotiva funktioner (jfr T. Andersson
1996:17–18).
Vidare kan en estetisk positionering skapas genom framhävandet av
specifika estetiska aspekter bland namngivningsmotiven. Några föräldrar har
skrivit att de valde namnet på grund av dess melodiska klang eller samklang
med barnets sidonamn och syskons namn (22 % eller 135 av 608). Dessa
motiv kan användas för att etablera en estetisk positionering, samtidigt som de
också kan bidra till skapandet av en traditionell positionering (jfr avsn. 7.1).
Ett exempel på hur en estetisk positionering kan uttryckas genom namngivningsmotiv ges av Hannes föräldrar:
För- mellan- och efternamn har en fin rytm, fast viktigast var ju att vi
tyckte att tilltalsnamnet är fint, d.v.s. låter vackert och ger sköna associationer.

Det är tydligt att Hannes föräldrar i första hand grundat namnvalet på estetiska överväganden. De nämner namnets klang, associationer och den rytm
som skapas tillsammans med barnets sidonamn och efternamn som viktiga
aspekter. Något om familjesamhörighet eller släktanknytning nämns inte.
Även i föräldrarnas motiveringar av valet av sidonamn förekommer många
estetiska motiv. Ungefär en fjärdedel (24 % eller 133 av 563) har motiverat
valet av ett sidonamn med att det ska vara ”fint” eller ”vackert”. Ytterligare
19 % (107 av 563) har motiverat valet av ett sidonamn med att det ska skapa
samklang med tilltalsnamnet och efternamnet.
Namnets estetiska aspekter blir ibland också viktiga för föräldrarnas resonemang kring stavning och liknande namn på syskon. Det är 34 % (64 av
189) som uttrycker att de ville att barnets namn ska passa ihop med syskonens
namn för att det ska ”låta bra”. En familj skriver så här:
Moses – Ylva (syskon) studsar skönt mot varandra. Harry som var ett
annat namnförslag är för likt Ylva, samma bokstäver och det låter bara
krångligt Harry & Ylva.

Det är också flera föräldrar (29 % eller 45 av 153) som har svarat att de valde
namnets stavning för att den var mest estetiskt tilltalande. Mayas föräldrar
som också övervägde att stava namnet Maja eller Maia skriver följande:
J var för svenskt, I för tyskt, Y blev mjukast. Därför att vi tycker bäst
om namnet på engelska. Det låter mjukast och vackrast med Y.

Dessa föräldrar uttrycker att de dels övervägt de olika stavningsalternativens
kulturella associationer och dels deras estetiska kvaliteter. För dem är Maya
med ‹y› både ”mjukast”, ”vackrast” och mest ”engelskt”. Genom att lyfta fram
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namnets estetik i motiveringen av stavningsvalet skapar de en positionering
som mer estetiska än praktiska föräldrar.
I enkäten fanns också en fråga där föräldrarna fick värdera namnegenskaperna ”låter vackert”, ”är vackert i skrift” och ”passar med efternamnet” (se
fråga 16 i bilaga 1). Ungefär hälften (55 % eller 336 av 616) svarade att det var
mycket viktigt att namnet låter vackert. Det var däremot endast en tredjedel
(33 % eller 202 av 617) som svarade att det var mycket viktigt att namnet
passar med efternamnet och ännu färre (16 % eller 98 av 604) som svarade
att det var mycket viktigt att namnet är vackert i skrift. De föräldrar som har
värderat dessa estetiska egenskaper som ”mycket viktiga” menar jag skapar
en tydlig estetisk positionering.
Även i intervjusamtalen blir det uppenbart att några föräldrar positionerar sig som mer estetiska än andra. I utdragen ur intervjusamtal Centrum
1 i exempel 14 berättar mamma 9 i intervjuns inledning om valet av namnet
Molly och lyfter då fram flera estetiska aspekter.
Exempel 14. Nåt mjukt med många vokaler i.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mamma 9:
Int:
Mamma 9:

Int:
Mamma 9:

det här är min dotter Molly
mm
mm (.) ja jag vi har en dotter till som heter
Elise så jag ville gärna ha nåt mjukt med
många vokaler i
mm
och eh (.) då pratade vi om Majken egentligen
*men så* ((skrattar)) blev det Molly
((skrattar))

((…))
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Int:
Mamma 9:
Int:
Mamma 9:
Int:
Mamma 9:
Mamma 10:
Mamma 9:
Mamma 10:
Mamma 9:

vad var det som gjorde att Majken inte kändes
rätt?
(paus 4 sek) det kändes lite hårt
ja
jag jag gillar mjuka namn
mm
det gör jag (.) och (.) jag eh (.) jo där är
vi helt olika
mm
Agaton är ganska och du heter NAMN du heter
NAMN det är också ganska hårda
ja?
vi heter så här NAMN NAMN
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mamma 10:
Mamma 9:
Int:
Mamma 9:
Int:
Mamma 9:

ja?
Molly ((skratt)) *liksom lite så där*
((skrattar)) *jag vet inte*
mm
men det är väl smak på
ja
vad man har för personlig smak vad man tycker
är fint (.) precis som med kläder eller vilket
som helst

I den första delen av utdraget ovan berättar mamma 9 att hon ville ha ett
namn som passade till storasysterns namn Elise (rad 3–4) och var mjukt med
många vokaler i (rad 4–5). Genom att enbart ange estetiskt relaterade motiv
för namnvalet positionerar hon sig här som estetisk. Denna positionering
återskapas sedan flera gånger under intervjusamtalet, bland annat i den andra
delen av utdraget ovan där hon efter en fråga från mig berättar mer om varför
hon valde bort namnet Majken. Den långa pausen innan hon börjar tala (rad
12) tyder på att hon finner detta svårt att konkretisera och behöver fundera
en stund innan hon svarar (se även Chafe 1985:79–80). När hon väl försöker
beskriva orsaken fokuserar hon återigen på estetiska motiv. Hon säger att
namnet kändes lite hårt (rad 12) och upprepar än en gång att hon gillar mjuka
namn (rad 14).
Hon fortsätter därefter med att reflektera över att de andra deltagarna inte
har valt samma slags namn som hon och gör här en distinktion mellan mjuka
och hårda namn (rad 14–20). Här skapar hon emellertid också distans mellan
sig själv och de andra deltagarna och riskerar att skapa ett ansiktshot genom sin
underförstådda kritik av deras namnval. Detta bekräftas också av det jakande
som mamma 10 framför med en mycket tvekande röst (rad 21, 23), vilket
tyder på att det inte rör sig om ett genuint medhåll av det som sägs utan snarast
ett sätt att uttrycka att hon inte håller med men är beredd att lyssna färdigt (se
även Shuy 1990:94, Adelswärd 1992:140, Green-Vänttinen 2001:198, 219).
Detta kan sägas få en ansiktsskyddande effekt, eftersom bristen på uppbackning annars hade kunnat få henne att framstå som en oartig eller oengagerad
lyssnare. Mamma 9 tillägger därefter skrattande jag vet inte men det är väl
smak på vad man har för personlig smak vad man tycker är fint precis som
med kläder eller vilket som helst (rad 25–31). Genom denna lite överslätande
kommentar med flera epistemiska markörer (jag vet inte, väl) tonar hon ner
säkerheten och allmängiltigheten i påståendet (se även S. Karlsson 2006:199,
Lindström 2008:97) och minskar på så sätt styrkan i avståndstagandet från
de andra. Skratten i samband med att hon säger detta understryker också att
det sagda inte ska tas på så stort allvar (se även Sacks 1992b:275, Adelswärd
1998:15). Detta får sammantaget effekten att risken för att de andra deltagarna
upplever att hon kritiserat eller nedvärderat dem minskar och ansiktshotet
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undviks. Kommentaren visar emellertid också att hon främst ser namnvalet
som en estetisk fråga, vilket återigen bekräftar den estetiska positioneringen.

8.2.2 Makrosociala variablers betydelse
Föregående avsnitt har visat att en ”estetisk” positionering kan skapas på flera
sätt. En resurs är framhävandet av att namnet ska vara estetiskt tilltalande
eller skapa samklang med sidonamn, efternamn eller syskonens namn i
samband med motiveringen av namnvalet. En annan resurs som bidrar till en
estetisk positionering är motiveringen av namnets stavning med att den var
mest estetiskt tilltalande. Ytterligare en resurs är motiveringen av liknande
namn på syskon med att de skulle ha samma stil. Dessutom kan värderingen
av namnegenskaperna ”låter vackert”, ”ser vackert ut i skrift” och ”passar
med efternamnet” som ”mycket viktiga” också bidra till att skapa en estetisk
positionering. När alla dessa resurser som kan bidra till att skapa en positionering som estetisk i enkäten slås samman till en kategori i den kvantitativa
analysen framkommer det inga skillnader utifrån de undersökta makrosociala
variablerna (föräldrarnas ålder, utbildning, boende, språksituation och barnets
kön). Däremot tycks några av de makrosociala variablerna få betydelse för
användningen av enskilda resurser. När de olika resurserna beaktas enskilt
i den kvantitativa analysen visar det sig att andelen som har positionerat sig
som ”estetiska” genom motiven för namnvalet och värderingen av namnegenskaper bland enspråkiga svensktalande familjer är större ju yngre mamman är,
då mamman har lång universitetsutbildning och då barnet är en flicka. Något
motsvarande mönster bland flerspråkiga föräldrar förekommer däremot inte
och de resultat som redovisas här gäller därför främst enspråkiga svensktalande familjer. Familjens boende får ingen betydelse alls för skapandet av
en ”estetisk” positionering och kommer inte att behandlas.
Namngivningsmotivet att barnets tilltalsnamn är estetiskt tilltalande förekommer i störst utsträckning bland enspråkiga svensktalande mammor som
är i åldern 26–30 år eller har minst 3 års universitetsutbildning. En korstabulering av förekomsten av detta motiv i relation till både mammans ålder
och utbildning visas i tabell 30. De två lägsta åldersgrupperna har där slagits
samman i analysen för att undvika förväntade värden lägre än 5. Det framgår
av tabellen att andelen som spontant har motiverat namnvalet med att namnet
ska vara estetiskt tilltalande på något sätt är störst bland mammor upp till
30 år som har minst 3 års universitetsutbildning. Här rör det sig om 70 %.
Vare sig äldre mammor oavsett utbildning eller mammor med kortare utbildningslängd oavsett ålder har angett ett estetiskt motiv för namnvalet i lika hög
grad. Cramers V (som är 0,055) indikerar att sambandet mellan ett estetiskt
namngivningsmotiv och lång formell utbildning bland mammor som är högst
30 år är ett av de starkaste sambanden i materialet. Sambandet mellan ett
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estetiskt namngivningsmotiv och låg ålder bland mammor med minst 3 års
universitetsutbildning är däremot enligt Cramers V (som är 0,027) vare sig
särskilt svagt eller starkt. Det föreligger inte något samband mellan ett estetiskt namngivningsmotiv och låg ålder bland mammor med kortare utbildning
och inte heller något samband mellan ett estetiskt motiv och hög utbildning
bland äldre mammor, vilket visas av de höga p-värdena här.
Tabell 30. Förekomst av motivet ”är estetiskt tilltalande” inom enspråkiga svensktalande familjer i förhållande till mammans ålder och utbildning, angett i procent och
absoluta tal.

Ej univ. utb.
1–2 år univ. utb.
≥ 3 år univ. utb.

Andel

≤ 30 år
Antal

44 %
53 %
70 %

23 av 52
9 av 17
54 av 77

31–35 år
Antal

Andel

≥ 36 år
Antal

37 % 15 av 41
35 %
8 av 23
50 % 72 av 145

39 %
50 %
50 %

7 av 18
7 av 14
38 av 76

Andel

χ2-analys ger p 0,016, DF 2, χ2 8,284.34 Cramers V 0,055
χ2-analys ger p 0,211, DF 2, χ2 3,112
χ2-analys ger p 0,690, DF 2, χ2 0,742
χ2-analys ger p 0,790, DF 2, χ2 0,471
χ2-analys ger p 0,463, DF 2, χ2 1,542
χ2-analys ger p 0,016, DF 2, χ2 8,280. Cramers V 0,027

Det är också en större andel som har motiverat valet av barnets sidonamn med
att det är estetiskt tilltalande bland enspråkiga svensktalande mammor med
minst 3 års universitetsutbildning än i andra utbildningsgrupper. Detta visas i
tabell 31.
Tabell 31. Förekomst av motivet ”är estetiskt tilltalande” för sidonamn inom enspråkiga svensktalande familjer i förhållande till mammans utbildning, angett i procent och
absoluta tal.
Ingen univ. utb.
Andel Antal
Sidonamnet är estetiskt
tilltalande
Totalt

1–2 år univ. utb.
Andel Antal

≥ 3 år univ. utb.
Andel Antal

18 %

20

13 %

7

28 %

83

100 %

110

100 %

54

100 %

294

χ2-analys ger p 0,014, DF 2, χ2 8,529. Cramers V 0,019

Det är 28 % som har angett ett estetiskt motiv för valet av ett sidonamn bland
enspråkiga svensktalande mammor med minst 3 års universitetsutbildning.
Bland mammor som inte har universitetsutbildning är motsvarande andel
χ2-analyserna har här genomförts först för kolumner, från vänster till höger, därefter för rader,
ovanifrån och ner. Detta tillvägagångssätt har använts vid samtliga korstabuleringar av denna
typ i avhandlingen.

34
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18 % och bland mammor med 1–2 års universitetsutbildning är andelen 13 %.
Cramers V (som är 0,019) anger att sambandet är svagt. I jämförelse med
förekomsten av estetiska motiv för valet av tilltalsnamn (tabell 30) är det
emellertid i alla utbildningsgrupper betydligt mindre vanligt att föräldrarna
motiverar valet av ett sidonamn på detta sätt.
Motivet att sidonamnet är estetiskt tilltalande har dessutom angetts i högre
grad då barnet är en flicka än då det är en pojke (tabell 32). Av de föräldrar
som har fått en flicka har 31 % motiverat valet av ett sidonamn på detta sätt,
medan 18 % av föräldrarna som har fått en pojke har angett ett sådant motiv.
Cramers V (som är 0,025) visar att detta samband vare sig är särskilt svagt
eller starkt.
Tabell 32. Förekomst av motivet ”är estetiskt tilltalande” för sidonamn inom enspråkiga svensktalande familjer i förhållande till barnets kön, angett i procent och absoluta
tal.

Är estetiskt tilltalande
Totalt

Flickor
Andel Antal

Pojkar
Andel Antal

31 %
100 %

18 %
100 %

71
226

44
246

χ2-analys ger p 0,001, DF 1, χ2 11,700. Cramers V 0,025

Vidare har enspråkiga svensktalande föräldrar värderat namnegenskapen
”låter vackert” som viktigare då barnet är en flicka än då det är en pojke, vilket
framgår av tabell 33.
Tabell 33. Värdering av egenskapen ”låter vackert” inom enspråkiga svensktalande
familjer i förhållande till barnets kön, angett i procent och absoluta tal.

Låter vackert

Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Likgiltigt/funderade ej
Önskade ej
Osäker/minns ej
Totalt

Flickor
Andel Antal

Pojkar
Andel Antal

62 %
34 %
2%
2%
0%
0%
100 %

50 %
41 %
5%
4%
0%
0%
100 %

178
99
5
7
0
0
289

155
129
16
13
0
0
313

Mann Whitney-test ger p 0,009, W 52832,0. Cramers V 0,018

Bland föräldrar till flickor har 62 % svarat att denna egenskap var ”mycket
viktig”. Bland föräldrar till pojkar rör det sig om en betydligt lägre andel,
50 %. Cramers V (som är 0,018) anger emellertid att sambandet är svagt. I
jämförelse med tabell 32 kan det också konstateras att det oavsett barnets kön
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är en betydligt större andel som har värderat egenskapen ”låter vackert” som
mycket viktigt än som har nämnt ett estetiskt motiv för namnvalet. Många av
dem som i tabell 33 värderar egenskapen som mycket viktig har därmed inte
nödvändigtvis övervägt detta i relation till det aktuella namnvalet.
Egenskapen att namnet ”låter vackert” har värderats som viktigare ju yngre
mamman är (tabell 34). Bland mammorna i den lägsta åldersgruppen (högst
25 år) har 77 % svarat att detta var ”mycket viktigt” och bland mammorna i
den näst lägsta åldersgruppen (26–30 år) har 59 % angett ett sådant svar. I den
näst högsta åldersgruppen (31–35 år) är det något färre, 54 %, som har svarat
att det var ”mycket viktigt” att namnet låter vackert, medan det bland mammorna i den högsta åldersgruppen (minst 36 år) rör sig om ännu färre, 46 %.
Spearmans rho (som är 0,131) anger dock att sambandet är svagt.
Tabell 34. Värdering av egenskapen ”låter vackert” inom enspråkiga svensktalande
familjer i förhållande till mammans ålder, angett i procent och absoluta tal.

Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Likgiltigt/
funderade ej
Önskade ej
Osäker/minns ej
Totalt

≤ 25 år
Andel Antal

26–30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

77 %
20 %
3%
0%

59 %
36 %
3%
2%

54 %
37 %
4%
5%

46 %
43 %
4%
5%

51
48
5
5

0
0%
1
2%
220 100 %

0
2
111

0%
0%
100 %

23
6
1
0

0
0%
0
0%
30 100 %

75
46
4
2

0
0%
0
0%
127 100 %

119
81
8
11

Kruskal Wallis-test ger p 0,020, DF 3, H 9,87 (rangsummorna är fr. vä. 190, 231, 246 och 264).
Spearmans rho 0,131

Några av de resurser som kan indexera en estetisk positionering kan också
indexera en traditionell positionering. Det gäller motiveringen av namnvalet
med att det passade ihop med efternamnet eller med syskons namn och värderingen av namnegenskapen ”passar med efternamnet” som något ”mycket
viktigt”. Detta förhållande är i sig inte anmärkningsvärt, utan kan förväntas
uppstå i ett komplext indexikalt fält (jfr resonemang i avsn. 3.3.2). Den kvantitativa analysen av dessa resurser visar emellertid att resultaten avviker från
dem som beskrivits för övriga resurser ovan. När det gäller dessa mer mångtydiga resurser är det vanligare att föräldrar som är minst 36 år, föräldrar som
bor i radhus/villa och föräldrar till pojkar använder sig av dem (resultaten
redovisas mer utförligt i avsn. 7.1.3). Detta kan antingen bero på att föräldrar
i olika livssitutationer positionerar sig som estetiska på olika sätt, eller att de
resurser som används på ett avvikande sätt egentligen förknippas mer med en

136

traditionell position än med en estetisk och därför används mer av de föräldrar
som skapar en sådan positionering. Jag finner det senare mest troligt.
Sammanfattningsvis visar de kvantitativa analyserna att positionen som
”estetisk” inom enspråkiga svensktalande familjer kan förknippas med de
lägre åldersgrupperna, med hög kulturell status och med konstruktionen av
kvinnlighet. De föräldrar som i störst utsträckning använder sig av resurser
som indexerar en estetisk positionering är högst 30 år, har minst 3 års universitetsutbildning och är ofta föräldrar till en flicka. Ett samband mellan
namn på kvinnor och estetik eller välklang har också framkommit i tidigare
studier. Aune (1981:79) har i en undersökning av förnamn i Skaun, Norge,
funnit att föräldrarna oftare valde namnet för att det var fint när barnet var
en flicka, medan de oftare uppkallade barnet efter en släkting då det var en
pojke. Debus (1985:319) visar i en undersökning av namngivningsmotiv för
förnamn i Tyskland att motivet att namnet är välklingande angavs oftare då
barnet var en flicka. Alhaug (2004:114–115) talar om att namn till flickor i
Norge tenderar att ”pyntas” mer. Bambek (2007:48) har i en undersökning av
förnamnsbruket i den tyska minoriteten i Ungern funnit att föräldrarna oftare
motiverade namnvalet med att namnet var välklingande eller estetiskt tilltalande då barnet var en flicka än då det var en pojke. Bambeks undersökning
bekräftar dessutom resultatet att yngre föräldrar oftare anger ett estetiskt
motiv för namnvalet (2007:49). Samtidigt visar det sig, då alla resurser som
bidrar till att skapa en estetisk positionering analyseras som en enda kategori,
att föräldrar med olika social etablering positionerar sig som estetiska och att
ingen makrosocial variabel mer än familjens språksituation får någon större
betydelse för den totala användningen av dessa resurser. Sambanden mellan
en estetisk position och sociala betydelser på makronivå framstår därför som
långtifrån entydiga och är troligen svaga.
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9. Att positionera sig som svenskorienterad,
internationellt orienterad eller
utlandsorienterad

Ännu en typ av positionering som ofta återkommer i föräldrarnas resonemang
om namngivningen har att göra med kulturell orientering. Några föräldrar i
materialet uttrycker att de är positiva till namn som de uppfattar som svenska
eller inhemska och positionerar sig därmed som ”svenskorienterade”. Andra
föräldrar uttrycker att de är positiva till namn som de tror fungerar i flera
länder och skapar därmed en mer internationellt orienterad positionering. Åter
andra uttrycker att de främst är positiva till namn från en viss annan kultur än
den svenska och positionerar sig därmed som ”utlandsorienterade”.

9.1 Position: svenskorienterad
De föräldrar som jag menar positionerar sig som ”svenskorienterade” är de
som uttrycker att de ville ha ett namn som förknippas med Sverige och svensk
kulturtradition. Det kan innebära ett namn som har ett etymologiskt svenskt
eller nordiskt ursprung eller ett namn som till sin form förknippas specifikt
med Sverige. Föräldrarna kan också skapa en svenskorienterad positionering
genom att ta avstånd från namn som de uppfattar som internationella eller
utländska. Det är vanligt att föräldrar som positionerar sig som ”svenskorienterade” också positionerar sig som ”traditionella” och ”vanliga”.

9.1.1 Svenska namn
En undersökning av tilltalsnamnen i enkäten visar att ungefär en tredjedel
(30 % eller 182 av 605) kan kategoriseras som ”svenska” i den meningen
att de troligen ses som svenska av de flesta föräldrar. Det rör sig om namn
som förknippas med ett fornnordiskt ursprung (såsom Björn, Ingrid, Knut och
Åsa), namn som förknippas med fornnordisk mytologi (såsom Embla, Freja,
Frode och Loke), namn som till sin form är specifikt svenska eller nordiska
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(såsom Axel, Kajsa, Nils och Stina) och specifikt svenska namn som uppkommit under de senaste decennierna (såsom Elda, Ronja och Vilda). Det rör sig
också om några namn som vare sig till form eller ursprung är specifikt svenska
eller nordiska, men som har funnits i Sverige länge och som därför tycks ses
som svenska av många föräldrar i enkäten (såsom Albin, Ebba, Hugo och
Selma). Jag syftar alltså både på namn som är specifikt kulturellt markerade
som ”svenska” och namn som i avsaknaden av annan kulturell markering
också ofta ses som svenska. Alla dessa namn tror jag uppfattas som svenska
av de flesta föräldrar och de som har valt ett sådant namn kan därför indexera
en svenskorienterad positionering.
Det är mycket få föräldrar (4 % eller 23 av 608) som spontant har angett
som ett viktigt motiv för namnvalet att det ska vara ”svenskt”, ”inhemskt”
eller ”nordiskt”. Bland de namn som dessa föräldrar har valt finns dock flera
namn som förknippas med ett fornnordiskt ursprung (såsom Björn och Åsa)
eller med fornnordisk mytologi (såsom Embla och Loke), men också en hel
del namn vars etymologiska ursprung inte är svenskt eller nordiskt men som
troligen inte ses som markerande någon annan kultur och därför ändå kan
uppfattas som svenska (såsom Alice, Sara, Simon och Valter). Åsas föräldrar
motiverar namnvalet så här i enkäten:
Det är inte ett ”innenamn”, d.v.s. det dyker inte upp i födelseannonser
hela tiden. Det är ett ”riktigt” namn. Det är svenskt, absolut inte engelskt. Det känns vanligt men är ganska ovanligt. Det är inte fjolligt. Det
kan bara stavas på ett sätt.

Genom att lyfta fram att namnet är svenskt som viktigt för namnvalet skapar
Åsas föräldrar en svenskorienterad positionering. Deras kontrastering av
beskrivningen ”svenska namn” med ”engelska namn”, vilket de ”absolut
inte” ville att namnet skulle vara, visar att positioneringen inte bara innebär
ett närmande mot en position utan också ett avståndstagande från en annan
position. Den kulturella orienteringen mot svenska namn tycks för dem bli ett
sätt att ta avstånd från en angloamerikansk kultur. Namnvalet kan därmed ses
som ett slags divergent ackommodation som innebär att föräldrarna undviker
en namntyp som förknippas med en kulturell orientering som de inte vill bli
associerade med.
Det förekommer också att föräldrar motiverar valet av namnets stavning
med att den var ”mer svensk”. På så sätt kan sättet att stava barnets namn också
bli en resurs för skapandet av en svenskorienterad position. Det är 8 % (13 av
153) som har angett som motiv för valet av stavning att den var mer svensk.
Nästan ingen av dessa föräldrar har angett namnets kulturella associationer
som motiv för valet av namnet i sin helhet, vilket tyder på att valet av namn
och valet av stavning fungerar som två separata resurser. Bland de föräldrar
som motiverar valet av stavning med att den är mer svensk finns flera som
har valt att stava namnet med ‹v› i stället för ‹w› (i namnen Elvira, Valter och
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Vilmer), ‹k› i stället för ‹c› (i namnen Erik och Lukas) eller ‹a› i stället för ‹ah›
(i namnen Hanna och Sara). Detta tyder på att vissa stavningssätt förknippas
med svensk kultur och svenskt skriftspråk av föräldrarna i materialet. Vilmers
föräldrar skriver så här om valet av stavning:
V låter mer svenskt och W mer amerikanskt.

Även vid valet av liknande namn på syskon framhäver några föräldrar i
materialet den kulturella orienteringen som en viktig aspekt. Det är 5 % (10
av 189) som berättar att de ville att alla syskon ska ha ett typiskt svenskt eller
nordiskt namn. Föräldrarna till syskonen Frida, Emil, Albin och Elsa skriver
följande:
Vi ville att alla familjemedlemmars namn skulle passa ihop; gammaldags, svenska/nordiska namn: Frida, Emil, Albin, Elsa.

Andra föräldrar som ger liknande motiveringar har valt namn såsom Ebba,
Frode, Görel, Ida, Johanna, Malin och Viggo. Ungefär hälften av föräldrarna
har också angett att namnets kulturella associationer var en av de viktigaste
orsakerna för namnvalet. Genom att även i relation till syskonens namn
lyfta fram dessa associationer förstärker föräldrarna den svenskorienterade
positioneringen.
I enkätundersökningen fick föräldrarna också ange hur viktig namnegenskapen ”är typiskt svenskt” var för dem vid namnvalet (se fråga 16 i bilaga 1).
De flesta svarade att denna egenskap var ”mindre viktig”, ”likgiltig” eller att
de inte funderat på detta. En mycket liten andel (4 % eller 22 av 611) svarade
emellertid att det var ”mycket viktigt” för dem att namnet var typiskt svenskt.
Ungefär hälften av dessa föräldrar angav också valet av ett svenskt namn som
ett av de viktigaste motiven för namnvalet. De har bland annat valt namnen
Arvid, Frode, Görel, Juni, Klara, Selma, Sofie och Valter.
En svenskorienterad positionering i namnvalet kan också skapas genom ett
avståndstagande från namn som beskrivs som ”internationella”. När föräldrarna fick värdera hur viktigt de tyckte det var att namnet var ”internationellt”
(se fråga 16 i bilaga 1) svarade en fjärdedel (26 % eller 161 av 617) att detta
var ”likgiltigt” eller att de inte funderat på det och en mycket liten andel (3 %
eller 16 av 617) svarade ”önskade ej”. Genom att på detta sätt ta avstånd från
internationella namn intar även dessa föräldrar en svenskorienterad position.
Även i intervjusamtalen förekommer det att föräldrar positionerar sig som
svenskorienterade. De namn som kategoriseras som ”svenska” i intervjusamtalen är Barbro, Inga, Love, Malin, Tore och Åsa. Medan några av dessa namn
tydligt förknippas med ett fornnordiskt ursprung (Inga, Tore och Åsa), ses
andra troligen som senare uppkomna eller inlånade namn av de flesta föräldrar
(Barbro, Love och Malin). Kategoriseringen ”svenska namn” ges nästan alltid
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positiva associationer när den används i intervjuerna. Ibland förknippas den
också med andra kategorier såsom ”vanliga namn” och ”enkla namn”, vilket
antyder att skapandet av en svenskorienterad positionering också kan hänga
samman med skapandet av vanliga eller praktiska positioneringar.
I de flesta av intervjusamtalen ställde jag en särskild fråga om huruvida
föräldrarna funderat kring att namnet ska fungera i flera länder. Detta gav
upphov till olika resonemang om kulturell orientering. I utdraget ur intervjusamtal Väst i exempel 15 berättar mamma 13 att hon valt ett typiskt svenskt
sidonamn till barnet och tyckte att det var lite roligt (rad 6). Namnet är Inga
som hon uttalar med ett tydligt artikulerat [g]. När jag frågar om de medvetet
ville ha ett svenskt namn svarar hon emellertid skrattande nej (rad 8) och säger
att det är hennes mormor som heter så (rad 8). Valet efter en släkting tycks
alltså ha varit det mest centrala, men namnets typiskt svenska stil och dess
likhet med ett icke-propriellt ord (pron. inga, rad 11) tycks ha förstärkt hennes
positiva känsla för namnet.
Exempel 15. Det är så typiskt svenskt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mamma 13:
Någon:
Någon:
Mamma 13:
Int:
Mamma 13:
Int:
Mamma 13:

jag tyckte bara det var kul med Inga för det är
så här typiskt svenskt ”InGa”
ja!
Inga
så (.) det tyckte jag väl (.) ja (.) det tyckte
jag var lite roligt
var det medvetet att ni ville ha?
*nej* det det är min mormor som heter det (.)
sen tyckte jag det är kul med
ja
Inga Amanda det är alltså inga är ett ord
alltså jag tycker det är lite häftigt på det
sättet och att det är så typiskt (.) det är
typiskt svenskt!

Många gånger uttrycker föräldrarna i intervjusamtalen emellertid en svenskorienterad positionering i kontrast till andra deltagares intagande av mer internationellt orienterade positioner. Så är fallet i utdraget ur intervjusamtal Söder
i exempel 16.
Exempel 16. Att det inte behövde vara internationellt liksom.
1
2
3

Mamma 17:

eh (.) a det jag (.) i alla fall (.) funderade
på var att det (.) inte behövde vara
internationellt liksom
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Int:
Mamma 17:

Int:
Mamma 17:

Int:
Mamma 17:

mm
gångbart att det (.) spelar ingen roll om (.)
folk tycker det är konstigt i Frankrike eller
nåt nu tror jag att Majken är tyskt eller nåt
sånt där (.) av Maria i grunden (.) eh men att
det hade jag inte som kriterie
nej
då tycker jag man eh (.) eh jag tycker eller ja
liksom (.) det är så många namn som försvinner
då om allt ska (.) liksom gå efter (.) ja det
blir väl engelska namn kvar egentligen för det
är väl det som (.) egentligen är (.)
internationellt gångbart (.) möjligen spanskt
(.) men att (.) så att det (.) nej det blir ju
alldeles för tråkigt om alla ska ha
internationellt gångbara namn (.) det är ju (.)
charmigt att man (.) måste lära sig lite nya
namn ((bebis skriker)) ( ) (från
långtbortistan)
ja
så att nej de va inte ett kriterie

Mamma 17 säger här att hon inte tyckte att namnet behövde vara internationellt (rad 2–3) och tar därmed avstånd från de ställningstaganden som andra
deltagare tidigare har framfört om internationell gångbarhet. Redan den starka
betoningen på jag i de inledande orden (rad 1) skapar en distans mellan henne
och övriga deltagare genom att underförstå ett outtalat ni där jaget inte ingår
och kontrastera dessa (se även Gumperz 1982:104). Även adverbet i alla
fall som följer efter jag (rad 1) bidrar till att avgränsa vem den efterföljande
beskrivningen gäller och förstärka kontrasten mellan den inkluderade och de
exkluderade (jfr Nilsson 2005:151–152). Samtidigt som mamma 17 positionerar sig själv som svenskorienterad positionerar hon alltså övriga deltagare på
motsatt sätt.
Mamma 17 säger vidare att hon för egen del inte tycker att det spelar någon
roll om folk tycker det är konstigt i Frankrike eller nåt (rad 6–7). Samtidigt
garderar hon sig genom att tillägga att det namn hon valt (Majken) är av tyskt
ursprung (rad 7) och därför skulle kunna ses som internationellt. Detta kan
ses som en balansgång mellan den egna positionen som svenskorienterad och
övriga deltagares positioner som internationellt orienterade. Kommentaren
innebär också att hennes generella åsikt delvis separeras från det specifika
fallet med barnets namn. Eftersom mamma 17 använder ovanligt många starkt
betonade ord (markerade med fetstil i samtalsutdraget) tycks detta vara ett
ämne som i hög grad engagerar henne. De hörbara pauserna som förekom142

mer under hennes berättande skulle kunna få en ansiktsskyddande effekt,
eftersom de tycks linda in det sagda och skapa en indirekhet som undviker
att avståndstagandet från de övriga i gruppen uppfattas som oartigt (se även
Tannen 1985:99, Wetherell & Edley 2009:207). Även de många epistemiska
markörerna (egentligen, eller nåt, i alla fall, ju, liksom, möjligen, tror jag,
tycker jag, väl) tycks få en förmildrande funktion (se även Nilsson 2005:119,
151, S. Karlsson 2006:199, 204). Mamma 17:s argument för att inte välja
ett internationellt namn är att så många namn försvinner då (rad 12–13) och
att det blir alldeles för tråkigt (rad 17–18). För henne tycks alltså en ökning
av internationella namn förknippas med en utslätning av namnskicket. Hon
konstaterar också att det är få namn som faktiskt är internationella, endast
engelska och möjligen också spanska namn (rad 14–16). Dessutom tillägger
hon att hon tycker det är charmigt att man måste lära sig lite nya namn (rad
20–21).
I flerspråkiga familjer kan valet av ett svenskt namn innebära en ännu mer
påtaglig kulturell orientering. För dessa familjer blir valet mellan namn med
olika kulturella associationer alltid ett val mellan olika möjliga kulturella
identiteter (jag för ett mer utförligt resonemang om detta i Aldrin 2009). I
utdraget ur intervjusamtal Norr 1 i exempel 17 berättar mamma 3 om hur hon
och hennes partner funderat kring valet av ett svenskt namn till barnet. Denna
del av intervjusamtalet förekommer efter att föräldrarna har fått titta på några
artiklar (Pietersen 2008, Rydén 2008) där flerspråkiga familjer berättar om
hur de försökt hitta namn som fungerar i flera språkkulturer och diskussionen
inleds med att jag ställer en explicit fråga om föräldrarnas tankar kring detta.
Exempel 17. Vi bor ju i Sverige.
1
2
3
4

Int:

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mamma 3:

Int:
Mamma 3:
Int:
Mamma 3:

Mamma 2:

har ni några erfarenheter av det här att ta
hänsyn till olika språkkulturer eller (.) ha
ett internationellt namn (.) är det nåt ni har
funderat kring?
(paus 2 sek)
jättemycket det (.) är väldigt aktuellt för oss
just för att eh Joel kommer ju bli tvåspråkig
((harklar sig)) han är ju halvportugis
ja
mm
hur tänkte ni då då?
((suckar)) vi ville ju (.) ha ett svenskt naeller Joel är ju inte svenskt namn men ja (.)
ett nor- det är ju många svenskar som heter
Joel i alla fall
*ja* ((skrattar))
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16
17
18
19
20
21
22
23

Mamma 3:

men eh visst finns det många portugiser som
heter Joel också men (.) för vi pratade först
om ska vi inte ta nåt lite mera (.)
portugisiskt namn då (.) ehm (.) men det ville
inte NAMN min sambo (.) det tyckte han ”nej
varför ska det vara det! vi bor ju i Sverige”
((skrattar)) och det kan man ju förstå (.) men
det skulle ändå fungera där nere

Mamma 3 säger i exempel 17 att hon funderat jättemycket kring namnets
kulturella associationer (rad 5). Hon tycks emellertid finna det problematiskt
att tala om ämnet, eftersom hon tvekar (rad 5), harklar sig (rad 7), inte utvecklar sitt resonemang förrän hon blir direkt tillfrågad om detta (rad 10), samt
suckar då hon inleder sitt berättande (rad 11). Detta kan tyda på en negativ
attityd till ämnet (se även Sacks 1992b:276) eller att hon måste formulera sig
försiktigt (se även Wetherell & Edley 2009:207). Det kan också noteras att
hon använder adverbet ju frekvent (rad 6, 7, 11, 12, 13, 21, 22), men det är inte
specifikt för det här utdraget utan ett genomgående drag i hennes samtalsstil.
När mamma 3 talar tycks hon balansera mellan en svenskorienterad och en
utlandsorienterad position utan att utesluta någon av dem. Hon motiverar sitt
svar med att sonen kommer ju bli tvåspråkig (rad 6) och är ju halvportugis
(rad 7). På så sätt framhävs både de talade språken och den upplevda kulturella
identiteten som avgörande för funderingarna. Barnet positioneras därmed som
både svenskt och portugisiskt. Efter att jag har bett mamma 3 utveckla sina
tankar (rad 10) svarar hon att hon och hennes partner ville ha ett svenskt namn
(rad 11), men att de först pratat om nåt lite mera portugisiskt (rad 18–19). Hon
skapar här en gradskala i den kulturella orienteringen hos ett namn (lite mera)
och undgår därmed att tvingas välja mellan det ena eller det andra. Bestämningen lite mera portugisiska namn indikerar också ett avståndstagande från
ytterpolen på skalan i ”portugisiskhet”. Avsaknaden av någon motsvarande
bestämning framför svenskt namn kan indikera att hon ser ”svenskheten” som
norm – eller tror att åhörarna gör det – och därför uttrycker sig mer försiktigt
när det gäller ”portugisiskheten”. Valet att till slut bortse från ett portugisiskt
namn motiverar hon med att hennes partner inte ville detta eftersom familjen
bor i Sverige (rad 21). Denna beskrivning antyder att boendekulturen upplevs
vara viktigare att markera samhörighet med än ursprungskulturen och blir
därmed en positionering av familjen som i första hand svensk. Slutligen tilllägger mamma 3 emellertid också att namnet skulle ändå fungera där nere
(rad 23) och framhäver därmed att den portugisiska kulturen ändå har betydelse, vilket skapar en lite utlandsorienterad positionering.
Valet av ett svenskt namn kommer ibland också upp i intervjusamtalen i
samband med att föräldrarna diskuterar namnets påverkan på barnets framtid.
Då antyds ofta att ett svenskt namn kan ge barnet bättre förutsättningar i
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arbetslivet och andra officiella sammahang. I utdraget ur intervjusamtal Norr
2 i exempel 18 ger mamma 6 ett exempel på hur en person som inte har ett
”svenskt” namn på grund av detta kan bli bortsållad vid en jobbansökan,
oavsett personens faktiska kulturella identitet.
Exempel 18. För att du råkar heta Mohammed.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mamma 6:

Mamma
Mamma
Mamma
Mamma

5:
6:
5:
6:

Mamma 5:
Mamma 6:
Någon:
Mamma 6:

sen tror jag att när man växer upp sen så kan
det bli (.) svårt om man inte har (.) ett
svenskt namn eller ett ett namn som är lätt att
uttala på svenska alltså typ utländska namn
mm
Mohammed
mm
du kanske är en jätteduktig person (.) men du
kanske inte får ett jobb för att du het råkar
heta Mohammed du kanske är jättesvensk
mm
helsvensk till och med (.) tyvärr (.) eh
men
men du kanske har fel namn och (då kanske du
sållas bort) det tror jag kan bli (.) en
nackdel

Mamma 6 talar här om ett svenskt namn (rad 3) och i motsats till detta ställer
hon namn som inte är svenska eller inte är lätta att uttala på svenska (rad 3–4),
vilket hon kategoriserar som utländska namn (rad 4). Eftersom kategoriseringen ”utländsk” görs först efter en inledande beskrivning, tycks det ske en
gradvis specificering och möjligen en tveksamhet eller motvilja mot att alls
använda kategorin. Hon nämner också Mohammed som ett exempel (rad 6).
Detta bidrar till skapandet av en stereotyp bild av kategorin ”utländska namn”
och positionerar personen i exemplet i relation till denna bild (se även Reyes
2004:175). Genom att beskriva att ett utländskt namn kan göra att en person
inte får ett visst jobb implicerar hon också att denna typ av namn anses ha
låg prestige. Samtidigt kontrasterar hon detta gentemot kategoriseringen av
personen i exemplet som jättesvensk (rad 10) och helsvensk (rad 12), vilket
antyder att denna uppfattade låga prestige hos namnet är oförtjänt. Namnet
och personen behöver inte hänga nära samman. Det är möjligt att heta något
som inte är svenskt och ändå vara svensk. Användningen av stereotypen bidrar
således till att skapa ett motstånd mot den samma.
Genom att använda bestämningarna jätte- och hel- före kategorin ”svensk”
skapas också en gradskala i svenskhet. En person som är jättesvensk är mer
”svensk” än någon som är svensk, men mindre ”svensk” än någon som är
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helsvensk. Det kan också noteras att mamma 6 använder pronomenet du i
sin berättelse. Hon inleder visserligen med pronomenet man (rad 1, 2), men
övergår därefter till du (rad 8) och använder sedan det genomgående. Användningen av ett du som kan syfta på mer än en person i berättelser har tidigare
främst tolkats som en generisk betydelse, där du får ungefär samma funktion
som man (Fremer 1999:122). I det här fallet tycker jag emellertid att du får en
lite annorlunda effekt, nämligen att skapa konfrontation och närhet så att åhörarna uppmuntras att tänka sig in i den situation hon beskriver. Pronomenet
du används på ett sätt som både undviker att entydigt peka ut någon specifik
person, samtidigt som det uppmuntrar talarna att känna sig potentiellt inkluderade i referensen (jfr Fremer 1999:123). Övriga deltagare och i synnerhet
mamma 11 ger också uppbackning vid flera tillfällen under berättandet (rad
5, 7, 11) och vid ett tillfälle en hjälpsam ifyllnad när mamma 6 tycks komma
av sig (rad 13).

9.1.2 Makrosociala variablers betydelse
Föregående avsnitt har visat att en ”svenskorienterad” positionering kan
skapas med hjälp av flera resurser. Valet av ett namn som troligen kommer
att uppfattas som svenskt av omgivningen är en sådan resurs. Motiveringen
av den valda stavningen med att den känns mest svensk och framhävandet av
att liknande namn på syskon valdes på så sätt att alla skulle kännas svenska
är andra resurser. Även värderingen av namnegenskapen ”är typiskt svenskt”
som något ”mycket viktigt” och värderingen av namnegenskapen ”är internationellt” som något de inte önskade kan bidra till skapandet av en svenskorienterad positionering. Kvantitativa analyser av hur dessa resurser används
i enkäten i relation till makrosociala variabler visar att det inom enspråkiga
svensktalande familjer främst är föräldrar över 30 år, föräldrar till flickor, samt
bland yngre föräldrar de som har lång universitetsutbildning som positionerar
sig som svenskorienterade. Däremot får familjens boende ingen betydelse här.
Resultaten pekar också på att det även inom flerspråkiga familjer i högre grad
är föräldrar till flickor som skapar en svenskorienterad positionering. Resultaten för enspråkiga och flerspråkiga familjer redovisas i det följande separat.
Det är inte många föräldrar i enkäten som spontant har motiverat valet av
barnets tilltalsnamn med att det ska vara svenskt, men när det görs rör det
sig nästan uteslutande om enspråkiga svensktalande mammor med minst 3
års universitetsutbildning. Detta framgår av tabell 35. Tabellen visar att det
är 6 % av mammorna med minst 3 års universitetsutbildning som har angett
som motiv för namnvalet att namnet ska vara svenskt. Motsvarande andel
bland mammor med kortare eller ingen universitetsutbildning är 2 %. Dessa
två sistnämnda grupper har slagits samman i analysen för att undvika värden
lägre än 5. Eftersom det är en mycket liten andel som har angett motivet
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även bland mammorna med längre universitetsutbildning framstår sambandet
emellertid inte som särskilt starkt. Det konstaterade p-värdet (som är 0,049)
visar också att sambandet är på gränsen för vad som anses signifikant i den
här undersökningen och Cramers V (som är 0,008) bekräftar att sambandet är
mycket svagt.
Tabell 35. Motivet ”är svenskt” inom enspråkiga svensktalande familjer i förhållande
till mammans utbildning, angett i procent och absoluta tal.
Ingen eller 1–2 år univ. utb.
Andel Antal
Är svenskt
Totalt

2%
100 %

3
166

≥ 3 år univ. utb.
Andel Antal
6%
100 %

17
300

χ2-analys ger p 0,049, DF 1, χ2 3,875. Cramers V 0,008

En jämförelse av fördelningen av namn i enkäten som troligen i allmänhet
uppfattas som svenska visar att det inom enspråkiga svensktalande familjer
är något vanligare med ett sådant namn då barnet är en flicka än då det är
en pojke (tabell 36). Det är 39 % av föräldrarna till flickor som har valt ett i
denna bemärkelse svenskt namn, medan det är 30 % av föräldrarna till pojkar
som har valt ett sådant namn. Cramers V (som är 0,010) anger emellertid att
sambandet är mycket svagt.
Tabell 36. ”Svenska” namn inom enspråkiga svensktalande familjer i förhållande till
barnets kön, angett i procent och absoluta tal.

Svenska namn
Totalt

Flickor
Andel Antal

Pojkar
Andel Antal

39 %
100 %

30 %
100 %

92
233

75
252

χ2-analys ger p 0,024, DF 1, χ2 5,069. Cramers V 0,010

När samtliga resurser som kan användas för att skapa en svenskorienterad
positionering slås samman till en kategori i den kvantitativa analysen bekräftas mönstret att mammans utbildning, ålder och barnets kön får betydelse för
denna positionering inom enspråkiga svensktalande familjer. En korsanalys
av användningen av samtliga resurser i enkäten som bidrar till en svenskorienterad positionering i relation till föräldrarnas ålder och utbildning visar
att det främst är då mamman är högst 30 år som utbildningen får betydelse
(tabell 37). Som framgår av tabellen är det bland enspråkiga svensktalande
familjer främst mammor upp till 30 år som saknar universitetsutbildning, som
i lägre utsträckning än övriga har positionerat sig som svenskorienterade.
Både äldre mammor och mammor med längre formell utbildning har skapat
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en svenskorienterad positionering i högre grad. De fyra åldersgrupperna har
här slagits samman till två grupper och även de tre utbildningsgrupperna har
slagits samman till två grupper för att undvika förväntade värden lägre än 5.
Cramers V (som är 0,037 respektive 0,052) indikerar att sambandet mellan
skapandet av en svenskorienterad positionering och låg ålder bland mammor
utan universitetsutbildning är relativt starkt och att sambandet mellan en
svenskorienterad positionering och hög utbildning bland mammor upp till 30
år är ett av de starkaste sambanden i materialet. Åldern tycks däremot inte få
någon betydelse bland mammor med universitetsutbildning. Där är andelen
som positionerat sig som svenskorienterade ungefär lika stor (39 % respektive
42 %) i respektive åldersgrupp och p-värdet (som är 0,631) visar att inget
samband föreligger. På samma sätt tycks utbildningslängden sakna betydelse
bland äldre mammor över 30 år. Där är andelen som på något sätt har skapat en
”svenskorienterad” positionering i enkäten 42 % i båda utbildningsgrupperna
och p-värdet är mycket högt (0,964).
Tabell 37. Positionen ”svenskorienterad” inom enspråkiga svensktalande familjer i
förhållande till mammans ålder och utbildning, angett i procent och absoluta tal.

Ej univ. utb.
Har univ. utb.

Andel

≤ 30 år
Antal

20 %
39 %

11 av 54
38 av 97

Andel

≥ 31 år
Antal

42 %
25 av 60
42 % 110 av 262

χ2-analys ger p 0,018, DF 1, χ2 5,596. Cramers V 0,037
χ2-analys ger p 0,964, DF 1, χ2 0,002
χ2-analys ger p 0,015, DF 1, χ2 5,966. Cramers V 0,052
χ2-analys ger p 0,631, DF 1, χ2 0,231

Som tidigare nämnts är det endast ett fåtal flerspråkiga familjer som positionerar sig som svenskorienterade i enkäten. Detta sker emellertid i något högre
grad då barnet är en flicka än då det är en pojke (tabell 38).
Tabell 38. Positionen ”svenskorienterad” inom flerspråkiga familjer i förhållande till
barnets kön, angett i procent och absoluta tal.

Skapar ”svenskorienterad” positionering
Totalt

Flickor
Andel Antal

Pojkar
Andel Antal

25 %
100 %

11 %
100 %

15
59

7
65

χ2-analys ger p 0,033, DF 1, χ2 4,551. Cramers V 0,037

Då barnet är en flicka är det en fjärdedel (25 %) av de flerspråkiga familjerna
som etablerar en svenskorienterad positionering i enkäten. Då barnet är en
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pojke är det emellertid enbart 11 % som gör detta. Cramers V (som är 0,037)
anger att sambandet mellan en svenskorienterad positionering och barnets kön
i flerspråkiga familjer är relativt starkt.
Sammanfattningsvis indikerar de kvantitativa analyserna i detta avsnitt att
en ”svenskorienterad” positionering inom enspråkiga svensktalande familjer
främst kan förknippas med högre åldersgrupper och konstruktionen av kvinnlighet, samt i de lägre åldersgrupperna även med medelhög eller hög kulturell
status. Det är i första hand enspråkiga svensktalande föräldrar över 30 år och
föräldrar till flickor som har positionerat sig på detta sätt, samt bland föräldrar
som är högst 30 år även de som har någon form av universitetsutbildning.
Även viss tidigare forskning har visat att föräldrar med lång formell utbildning oftare väljer inhemska namn. Vandebosch (1998:253) har i en undersökning av föräldrars attityder till namn i Flandern, Belgien kommit fram till att
traditionella flamländska namn värderades mer positivt av föräldrar med lång
utbildning. Resultatet att flickor oftare får inhemska namn än pojkar skiljer sig
däremot från tidigare forskning i andra länder, där det tvärtom ofta visat sig
att pojkar i högre grad har fått inhemska namn (se Lieberson & Bell 1998:518,
Gerritzen 1999:187, Alhaug 2004:134–135).
Bland flerspråkiga familjer tycks en positionering som svenskorienterad
också i något högre grad ha skapats av föräldrar till flickor. Detta indikerar att
assimilation eller anpassning till majoritetskulturen genom namnvalet kan förknippas med konstruktionen av kvinnlighet bland de flerspråkiga familjerna.
Att valet av namn till flickor i högre grad speglar en anpassning till majoritetskulturen än valet av namn till pojkar har också påvisats i tidigare forskning om
minoritetskulturer. Gerritzen (2007:124) har i en undersökning av förnamn
bland marockanska immigranter i Nederländerna funnit att det nästan enbart
var flickor som fick västerländska namn. Boullón Agreb (2007:79) har i en
undersökning av förnamn i Galicien i nordvästra Spanien funnit att flickornas
namn var mindre kulturellt konservativa. Bambek (2007:48) har dock visat att
det inom den tyska minoriteten i Ungern fram till 1996 främst var pojkar som
fick namn från den ungerska majoritetskulturen.

9.2 Position: internationellt orienterad
De föräldrar som jag menar positionerar sig som ”internationellt orienterade”
är de som uttrycker att de tagit hänsyn till en större internationell kontext. I
praktiken kan det innebära att de valt ett namn som finns i samma form eller
i något olika former i fler länder än Sverige. Det kan också innebära att de
valt ett namn vars form och stavning gör det möjligt att skriva eller uttala det
på fler språk än svenska. Det förekommer också att föräldrar positionerar sig
som internationellt orienterade genom att ta avstånd från namn och stavnings149

sätt som de uppfattar som specifikt svenska. Positionen som ”internationell”
kombineras med nästan alla andra positioner i materialet.

9.2.1 Internationella namn
Flera föräldrar i enkätundersökningen har, när de bads att motivera namnvalet,
spontant svarat att namnet var ”internationellt” eller ”fungerade i flera länder”.
Bland de enspråkiga svensktalande familjerna har 16 % (78 av 481) motiverat valet av tilltalsnamn på detta sätt. Flera av dessa föräldrar har valt namn
med kristen eller biblisk anknytning som därför finns i flera länder, såsom
David, Hanna, Lucas, Ruth och Simon. Andra har valt namn som associeras
med en angloamerikansk kontext, såsom Charlie, Jack, Nelly, Noel, Timothy
och Winston. Det förekommer också att föräldrarna har valt namn av latinskt
eller grekiskt ursprung, såsom Alexander, Felix, Julia, Leo och Olivia. Några
föräldrar som skriver att de ville ha ett internationellt namn har emellertid valt
namn vilkas form inte är så vanligt förekommande utanför Norden, såsom
Karin, Malin och Tuva. Eriks föräldrar skriver så här:
Vi ville ha ett namn som funkar internationellt, samt ett namn som
började på E precis som storasyster och att det skulle vara på 4 bokstäver.

Endast ett litet antal enspråkiga svensktalande familjer (1 % eller 6 av 474) har
motiverat valet av ett sidonamn med att det var ”internationellt”. För några av
dem som gjort detta tycks det vara ett sätt att komplettera eller kompensera för
ett typiskt svenskt tilltalsnamn. Dessa föräldrar har bland annat valt följande
sidonamn: Ali, Bob, John, Kevin, Theodor och Vincent. En familj skriver så
här:
Vi ville att vårt barn skulle ha ett internationellt gångbart andranamn
om han i framtiden känner att han behöver detta p.g.a. utlandsarbete
etc.

Bland de flerspråkiga familjerna har 21 % (25 av 121) motiverat valet av tilltalsnamnet med att det var ”internationellt” eller fungerade i fler länder än de
som familjen har anknytning till. Dessa föräldrar har oftast valt namn med
kristen eller biblisk anknytning, såsom Adam, Esther, Isak, Thomas och Yoel.
Ett fåtal har valt namn med angloamerikansk anknytning, såsom Elliot, Oscar
och William. Men här förekommer också andra typer av namn, såsom Alina,
Beni, Edessa och Yasmine. Williams föräldrar, som uppger att de har anknytning till dansk och persisk språkkultur, skriver så här:
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Fint namn, internationellt, kan användas i hela världen, modernt namn,
inget namn man blir mobbad för.

Ytterligare 29 % (36 av 121) av de flerspråkiga familjerna har angett som
namngivningsmotiv att namnet ska fungera i både Sverige och de andra kulturer och språk som familjen har anknytning till. Dessa familjer har valt ett
”internationellt” namn i en något mer inskränkt bemärkelse, eftersom de i
högre grad begränsar antalet kulturer och språk som de vill att namnet ska
kunna användas i. Detta märks också bland de namn som föräldrarna har valt.
Här förekommer nämligen en stor andel namn som ger associationer till specifika andra kulturer än den svenska, såsom Aleksin, Almog, Aydin, Emine,
Malick, Masiteh och Maxim. Nästan inga flerspråkiga familjer (endast en
familj) har motiverat valet av ett sidonamn med att det ska vara ”internationellt” eller fungera i flera olika länder.
Vidare är det flera familjer (14 % eller 22 av 153 – varav 9 av 22 flerspråkiga) som har motiverat valet av namnets stavning med att den var mer ”internationell”. Precis som när det gäller namn med ”svensk” stavning är det nästan
ingen av dessa föräldrar som har angett namnets kulturella associationer som
motiv för namnvalet. Detta förstärker intrycket av att valet av namn och valet
av stavning fungerar som två separata resurser. Bland de föräldrar som har
motiverat valet av stavning med att den var mer ”internationell” är det flera
som har valt att stava namnet med ‹c› i stället för ‹k› (i namnen Carl, Eric,
Lucas och Oscar), ‹th› i stället för ‹t› (i namnen Edith, Jonathan, Theodor
och Thomas) eller ‹w› i stället för ‹v› (i namnen Lowe och Walter). På så sätt
kan valet av stavning bli en resurs för att indexera kulturell orientering mot
en större internationell kontext, även i de fall då namnet i sig inte är vidare
internationellt spritt. Samma namn kan därmed användas både för att indexera
en svensk orientering och en angloamerikansk eller internationell orientering
beroende på vilken stavning som används. Lucas föräldrar skriver så här om
valet att stava namnet med ‹c› i stället för med ‹k›:
För att Lucas med C används mer internationellt.

När föräldrarna i enkätundersökningen ombads värdera hur viktigt de tyckte
det var att namnet de valde ”är internationellt” (se fråga 16 i bilaga 1) har de
flesta svarat att det var ”viktigt” eller ”mindre viktigt”. En mindre andel (12 %
eller 57 av 491 bland de enspråkiga familjerna och 32 % eller 40 av 124 bland
de flerspråkiga familjerna) har emellertid svarat att detta var ”mycket viktigt”.
Dessa familjer skapar också en tydlig internationell positionering.
I enkäten fanns också några särskilda frågor om huruvida föräldrarna valt
namnet så att det ska fungera i flera länder eller på flera språk och hur de i så
fall resonerade kring detta (se fråga 14 och 15 i bilaga 1). Bland de enspråkiga
svensktalande familjerna i materialet svarade 46 % (223 av 487) att de valt
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namnet så att det ska fungera i flera länder eller på flera språk. De flesta av
dessa (72 % eller 160 av 223) angav att det främst var i engelskspråkiga länder
eller på engelska som namnet ska fungera. En fjärdedel (26 % eller 58 av 223)
angav emellertid också ytterligare något land eller språk, oftast Frankrike eller
franska (21), Spanien eller spanska (17) eller Tyskland eller tyska (16). När
det gäller på vilket sätt namnet ska vara internationellt har många svarat att det
helt enkelt ska fungera (49 % eller 82 av 169), att det ska vara lätt att uttala och
uppfatta (34 % eller 58 av 169), att det inte ska innehålla ”konstiga” bokstäver
som ‹å›, ‹ä› eller ‹ö› (14 % eller 23 av 169), att det inte ska betyda något
”konstigt” eller ”negativt” (8 % eller 13 av 169) eller att det ska ”förekomma”
i det aktuella landet/språket (7 % eller 11 av 169). När föräldrarna resonerar
kring varför de ville att namnet ska vara internationellt är de vanligaste svaren
att det finns släkt eller vänner som talar andra språk (46 % eller 29 av 63), att
barnet kanske kommer att resa utomlands (21 % eller 13 av 63), att barnet
kanske kommer att bo utomlands (19 % eller 12 av 63) eller att barnet kanske
kommer att ha ett arbete med internationella kontakter (17 % eller 11 av 63).
Martins föräldrar skriver så här:
Idag hör världen ihop liksom. Han ska kunna förflytta sig vart han vill
och namnet skall fungera.

Bland de flerspråkiga familjerna i materialet har 40 % (40 av 101) svarat att
de ville att namnet ska fungera i fler länder eller på fler språk än dem som
familjen har anknytning till. Även här är det oftast engelska eller engelskspråkiga länder som nämns (45 % eller 18 av 40). I enstaka fall nämns dock
franska, italienska, hela Europa och hela Mellanöstern. När det gäller på vilket
sätt namnet ska vara internationellt har de flerspråkiga föräldrarna ofta skrivit
att namnet ska kunna uttalas på samma sätt i flera språkkulturer (15 av 30), att
namnet helt enkelt ska fungera eller passa i flera språkkulturer (16 av 30) eller
att namnet ska förekomma i de olika språkkulturerna (8 av 30). Som motivering till varför de ville ha ett internationellt namn nämns alltid att familjen
har anknytning till de olika länderna eller språken, men enstaka gånger nämns
även att familjen planerar att flytta till ett annat land, att de tror att barnet
kanske kommer att flytta till ett annat land eller att det är praktiskt vid resor
och jobb utomlands.
Även i intervjusamtalen positionerar sig flera föräldrar – både enspråkiga
och flerspråkiga – som internationellt orienterade. De aspekter som uppges
vara viktiga för att skapa internationell gångbarhet i intervjusamtalen är
liksom i enkäten främst namnets uttal, men också dess lexikaliska betydelse
och ett undvikande av bokstäverna ‹å›, ‹ä› och ‹ö›. Som argument för valet
av ett internationellt namn framförs bland annat att föräldrarna vill göra det
enklare för barnet vid framtida resor utomlands, internationella jobb och
överhuvudtaget ett liv i en global miljö. Ofta uttrycker sig föräldrarna alltså
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främst utifrån ett praktiskt perspektiv där det helt enkelt är namnets användbarhet som upplevs som viktig. Andra gånger uttrycker föräldrar emellertid
mer explicita tankar kring namnets koppling till kulturell identitet. Hos några
deltagare i intervjusamtalen kommer också ett tydligt motstånd till uttryck
mot en upplevd förväntan om att välja ett internationellt namn.
I utdraget ur intervjusamtal Norr 3 i exempel 19 berättar mamma 8 att hon
ville ha ett internationellt namn till barnet och intar därmed en internationellt
orienterad position. Denna del av intervjusamtalet uppstår efter att föräldrarna
har fått titta på några artiklar (Pietersen 2008, Rydén 2008) där flerspråkiga
familjer berättar om hur de försökt hitta namn som fungerar i flera språkkulturer.
Exempel 19. Det ska gå att uttala någorlunda.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Int:

Mamma 8:

Mamma 7:
Mamma 8:

funderade ni kring det här med internationella
namn eller att namn ska fungera på flera språk
och så?
jag gjorde det (.) jag tycker (.) alltså folk
reser redan väldigt mycket och vi lär inte resa
mindre i framtiden (.) så jag vill ju att eh
jag skulle ju aldrig döpa mitt barn till (.)
Östen eller Åslög eller nåt sånt där med massa
svenska bokstäver som inte fungerar utomlands
för att (.) tja för att det ska vara enkelt när
man åker nån annanstans och så (.) det ska gå
att uttala (.) någorlunda och det ska gå att
stava på ett annat språk också
mm
tycker jag (paus 2 sek) ehm för att göra det
enklare för barnet ( )

I början av utdraget frågar jag om någon av deltagarna funderat på att namnet
ska fungera på flera språk (rad 1–3). Mamma 8 svarar genast att hon gjort
detta och lyfter fram människors ökade resande som ett argument (rad 4–6).
För henne tycks valet av ett internationellt namn vara nödvändigt i en allt
mer internationell värld. Hon konkretiserar sitt resonemang med två exempel,
Östen och Åslög (rad 8), vilka hon inte skulle vilja ge till sitt barn eftersom
hon menar att de inte fungerar internationellt. Hon upprepar också att namnet
ska vara enkelt (rad 10, 16). Innebörden av ett internationellt namn beskrivs
av mamma 8 som ett namn utan massa svenska bokstäver som inte fungerar
utomlands (rad 8–9) och namn som kan gå att uttala och stava någorlunda
(rad 11–12). Den internationellt orienterade positioneringen tycks därmed
hänga samman med en praktisk position, där användbarhet är viktigt. Tur153

tillägget tycker jag (rad 15) kan ses som ett sätt att avslutningsvis förhålla
sig till övriga samtalsdeltagare genom att avgränsa att det endast är den egna
åsikten hon uttalar sig om och därmed tona ner styrkan i det sagda (se även
Coates 1998:245, Wirdenäs 2002:20, S. Karlsson 2006:199). På så sätt undviker hon också att hota de andras sociala ansikten ifall de skulle tycka annorlunda.
I utdraget ur intervjusamtal Söder i exempel 20 problematiserar pappa 16
innebörden i kategoriseringen ”internationella” namn. Detta inlägg görs efter
att en annan deltagare har tagit avstånd från valet av internationella namn och
det kan därför snarast ses som ett stöd till denna andra persons svenskorienterade positionering.
Exempel 20. Vem vet vad som är internationellt gångbart om tjugo år.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pappa 16:
Mamma 16:
Pappa 16:
Int:
Pappa 16:

ja alla namn är väl skällsord på nåt språk
ja antagligen! ((skrattar)) lika bra att inget
veta ((skratt))
om man än väljer nåt som låter fint
ja
och vem vet vad som är (.) det det har inget
med vad vi diskuterar (.) men vem vet vad som
är (.) internationellt gångbart om tjugo år är
det kinesiska eller indiska som är (.) vilken
vem vems tur är det då? (.) är det USA som är
störst och bäst? (.) det är ju svårt att veta
men

Pappa 16 för här fram två aspekter som problematiserar valet av ett internationellt namn. För det första menar han att alla namn är väl skällsord på nåt
språk (rad 1) och antyder därmed att det är omöjligt att finna ett namn som är
helt internationellt och fungerar på samtliga språk. Detta kan också ses som
ett ironiskt avståndstagande från ett underförstått resonemang om att ett namn
ska vara internationellt för att inte betyda något konstigt på andra språk. För
det andra menar han att vad som är internationellt gångbart om tjugo år […]
är svårt att veta (rad 7–8, 11) och pekar därmed på att internationell gångbarhet är något flyktigt och föränderligt. Han frågar sig också vem som kommer
att vara störst och bäst om tjugo år (rad 11) och nämner USA, kinesiska och
indiska som några möjliga kandidater. Hans sätt att uttrycka sig antyder att
internationell gångbarhet är kopplat till makt och att dessa språkområden är
de han anser ha störst potential att nå en sådan position. Genom att lyfta fram
detta positionerar han sig själv som insatt i världspolitikens utveckling, samtidigt som han antyder att möjligheten att välja ett internationellt gångbart namn
till sitt barn förutsätter en avancerad omvärldsanalys. Frasen det har inget
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med vad vi diskuterar men (rad 6–7) visar att hans uppfattning av intervjusituationen och vad som är godtagbart att prata om inom denna ram inte inbegriper det som därefter sägs och att han därför behöver gardera sig med en
friskrivning (jfr Potter & Wetherell [1987] 2001:205) för att undvika protester.

9.2.2 Makrosociala variablers betydelse
De föregående avsnitten har visat att de resurser som föräldrarna använder för
att skapa en ”internationellt orienterad” positionering i enkäten är framhävandet av att namnet valdes för att det var internationellt eller fungerar i flera
länder, framhävandet av att namnets stavning valdes eftersom den var mest
internationell, samt värderingen av namnegenskapen ”är internationellt” som
”mycket viktig”. Även de föräldrar som i en uttrycklig fråga i enkäten har
svarat att de valde namnet så att det ska passa i flera länder skapar en internationellt orienterad positionering. Kvantitativa analyser av användningen
av dessa resurser i relation till makrosociala variabler visar att det inom de
enspråkiga svensktalande familjerna främst är föräldrar över 30 år, föräldrar
med kort universitetsutbildning på 1–2 år och i viss mån föräldrar till pojkar
som positionerar sig som internationellt orienterade. Bland de flerspråkiga
familjerna är det av naturliga skäl också en större andel som har skapat en
internationellt orienterad positionering, men däremot framkommer det inga
signifikanta skillnader i relation till de undersökta makrosociala variablerna
inom de flerspråkiga familjerna. Jag redovisar därför enbart resultaten gällande
enspråkiga svensktalande familjer här.
De enspråkiga svensktalande föräldrar som i störst utsträckning har
motiverat valet av barnets tilltalsnamn med att det ska vara internationellt är
mammor över 30 år (tabell 39).
Tabell 39. Motivet ”är internationellt” inom enspråkiga svensktalande familjer i förhållande till mammans ålder, angett i procent och absoluta tal.

Är internationellt
Totalt

≤ 30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

10 %
100 %

19 %
100 %

21 %
100 %

15
154

40
214

23
111

χ2-analys ger p 0,025, DF 2, χ2 7,350. Cramers V 0,015

Bland mammor över 30 år är det runt 20 % som har motiverat valet av tilltalsnamn med att namnet ska vara internationellt. Bland mammor som är högst
30 år är det däremot 10 % som har angett ett sådant motiv, varav ingen är
under 26 år. De två lägsta åldersgrupperna har slagits samman i analysen för
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att undvika förväntade värden lägre än 5. Cramers V (som är 0,015) anger
emellertid att detta samband är svagt.
Det är också en större andel enspråkiga svensktalande familjer som har
motiverat valet av tilltalsnamn med att det ska vara internationellt då familjen
bor i en lägenhet som är bostadsrätt eller i radhus/villa (tabell 40). Allra störst
andel har angett detta motiv då familjen bor i en lägenhet som är bostadsrätt.
I dessa familjer rör det sig om 23 %, vilket kan jämföras med 19 % bland
familjer som bor i radhus/villa och 11 % bland familjer som bor i hyresrätt.
Cramers V (som är 0,017) visar att även detta samband är svagt.
Tabell 40. Motivet ”är internationellt” inom enspråkiga svensktalande familjer i förhållande till familjens boende, angett i procent och absoluta tal.
Lgh, hyresrätt
Andel Antal
Är internationellt
Totalt

11 %
100 %

Lgh, bostadsrätt
Andel Antal

23
201

23 %
100 %

24
105

Radhus/villa
Andel Antal
19 %
100 %

28
147

χ2-analys ger p 0,024, DF 2, χ2 7,482. Cramers V 0,017

Vidare är det inom enspråkiga svensktalande familjer en större andel som har
motiverat valet av tilltalsnamn till barnet med att det ska vara internationellt
då barnet är en pojke än då det är en flicka (tabell 41). Bland föräldrar till
pojkar har 20 % motiverat namnvalet på detta sätt. Bland föräldrar till flickor
har däremot betydligt färre, 12 %, angett att namnet ska vara internationellt
som motiv för namnvalet. Enligt Cramers V (som är 0,010) är sambandet
mycket svagt.
Tabell 41. Motivet ”är internationellt” inom enspråkiga svensktalande familjer i förhållande till barnets kön, angett i procent och absoluta tal.

Är internationellt
Totalt

Flickor
Andel Antal

Pojkar
Andel Antal

12 %
100 %

20 %
100 %

28
227

50
252

χ2-analys ger p 0,026, DF 1, χ2 4,936. Cramers V 0,010

I enkäten fanns också en specifik fråga om huruvida föräldrarna valde namnet
så att det ska fungera i flera länder eller språk. Inom de enspråkiga svensktalande familjerna i materialet var andelen som svarande jakande på denna
fråga störst bland mammor med universitetsutbildning, vilket visas i tabell
42. Den allra största andelen som svarade att de valde namnet så att det ska
fungera i flera länder/språk finns bland mammor med kort universitetsutbildning på 1–2 år. Bland dessa har majoriteten (57 %) angett ett sådant svar.
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Bland mammor med längre universitetsutbildning på minst 3 år rör det sig om
strax under hälften (47 %). Bland mammor som inte har universitetsutbildning är andelen endast något mer än en tredjedel (36 %). Det skiljer således
nästan 20 procentenheter mellan gruppen som har angett ett jakande svar i
störst respektive lägst utsträckning. Cramers V (som är 0,017) visar dock att
sambandet är svagt.
Tabell 42. Andel som uppger att de valde namnet så att det ska fungera i flera länder/
språk sett inom enspråkiga familjer i förhållande till mammans utbildning, angett i
procent och absoluta tal.
Ingen univ. utb.
Andel Antal
Ja, namnet ska fungera på
flera språk
Totalt

1–2 år univ. utb.
Andel Antal

≥ 3 år univ. utb.
Andel Antal

36 %

41

57 %

31

47 %

143

100 %

115

100 %

54

100 %

303

χ2-analys ger p 0,019, DF 2, χ2 7,934. Cramers V 0,017

Det fanns också en fråga i enkäten där föräldrarna fick värdera hur viktigt
de tyckte det var att namnet ”är internationellt”. Bland enspråkiga familjer
har mammor som är minst 31 år värderat denna egenskap som viktigare än
yngre mammor. Detta framgår av tabell 43. Svaret att namnegenskapen ”är
internationellt” var ”mycket viktigt” förekommer i minst utsträckning bland
mammor i åldern 26–30 år. Här är andelen 8 %, medan den är 13 % i de andra
åldersgrupperna. Svaret att egenskapen var ”viktig” förekommer i stället i
minst utsträckning bland mammor som är högst 25 år. Bland dessa är det 10 %
som har angett ett sådant svar, vilket kan jämföras med att motsvarande andel
är runt 25 % bland mammor som är 26–30 år och 31–35 år och 31 % bland
mammor som är minst 36 år. Föräldrarna i de båda lägsta åldersgrupperna
(högst 25 år och 26–30 år) har i stället i högre grad svarat att de var ”likgiltiga”
inför denna egenskap eller att de inte funderat alls på detta.
Även om det finns vissa svårigheter i att skilja på innebörden i svarsalterantiven tyder resultaten på att föräldrar i de två högsta åldersgrupperna har
värderat egenskapen ”är internationellt” som viktigare. Detta bekräftas också
av Kruskal Wallis-testets rangsummor som är lägre i de två högre åldersgrupperna. Tendensen är alltså samma som för namngivningsmotivet att namnet
ska vara internationellt (jfr tabell 42). Några skillnader mellan användningen
av dessa båda resurser framkommer emellertid också. Bland mammorna i den
lägsta åldersgruppen högst 25 år har en hel del föräldrar (13 %) svarat att
egenskapen ”är internationellt” uppfattas som ”mycket viktigt” samtidigt som
inte någon (0 %) har angett att namnet ska vara internationellt som motiv för
namnvalet. I samtliga övriga åldersgrupper är det tvärtom en större andel som
har angett detta som motiv för namnvalet än som har värderat egenskapen som
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”mycket viktigt”. Spearmans rho (som är –0,134) anger emellertid att sambandet mellan värderingen av egenskapen ”är internationellt” och mammans
ålder är svagt.
Tabell 43. Värdering av egenskapen ”är internationellt” inom enspråkiga familjer i
förhållande till mammans ålder, angett i procent och absoluta tal.

Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Likgiltigt/
funderade ej
Önskade ej
Osäker/minns ej
Totalt

≤ 25 år
Andel Antal

26–30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

13 %
10 %
33 %
37 %

4
3
10
11

8%
23 %
33 %
35 %

10
30
42
44

13 %
26 %
32 %
27 %

28
58
70
61

13 %
31 %
34 %
20 %

15
34
38
22

7%
0%
100 %

2
0
30

1%
0%
100 %

1
0
127

2%
0%
100 %

4
0
221

2%
0%
100 %

2
0
111

Kruskal Wallis-test ger p 0,029, DF 3, H 8,99 (rangsummorna är fr. vä. 287, 264, 241 och 221).
Spearmans rho –0,134

När samtliga resurser som kan användas för att skapa en ”internationellt orienterad” positionering slås samman till en kategori i den kvantitativa analysen
bekräftas att föräldrarnas ålder och utbildning samt i viss mån barnets kön
får betydelse bland enspråkiga svensktalande familjer. Däremot framstår inte
familjens boendeform som betydelsefull för den allmänna användningen av
resurser som skapar en internationellt orienterad positionering. I tabell 44
visas att andelen som har använt någon av de resurser som skapar en internationellt orienterad positionering i enkäten är större ju äldre mamman är.
Tabell 44. Positionen ”internationellt orienterad” inom enspråkiga svensktalande
familjer i förhållande till mammans ålder, angett i procent och absoluta tal.

Pos. sig som
”internationellt
orienterad”
Totalt

≤ 25 år
Andel Antal

26–30 år
Andel Antal

31–35 år
Andel Antal

≥ 36 år
Andel Antal

29 %

9

39 %

50

50 %

110

54 %

60

100 %

31

100 %

127

100 %

222

100 %

111

χ -analys ger p 0,021, DF 3, χ 9,766. Cramers V 0,020
2

2

Bland mammorna i den lägsta åldersgruppen högst 25 år rör det sig om 29 %
som har positionerat sig som internationella. Bland mammor i åldern 26–30
är det något fler (39 %) och bland mammor som är 31–35 har hälften (50 %)
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positionerat sig på detta sätt. Allra störst andel som har positionerat sig som
internationellt orienterade finns bland mammorna i den högsta åldersgruppen
(minst 36 år). Här rör det sig om strax över hälften, 54 %. Enligt Cramers V
(som är 0,020) är detta samband dock svagt.
Det är också en större andel som har använt någon av de resurser som
skapar en internationellt orienterad positionering bland mammor med universitetsutbildning än bland mammor som saknar sådan utbildning (tabell 45).
Andelen är allra högst (59 %) då mamman har en kort universitetsutbildning
på 1–2 år. Då mamman har en längre universitetsutbildning på minst 3 år är
det 49 % som skapar en internationellt orienterad positionering, medan det
rör sig om 37 % bland mammor som inte har någon universitetsutbildning.
Cramers V (som är 0,018) anger att sambandet är svagt.
Tabell 45. Positionen ”internationellt orienterad” inom enspråkiga svensktalande
familjer i förhållande till mammans utbildning , angett i procent och absoluta tal.
Ingen univ. utb.
Andel Antal
Positionerar sig
som ”internationellt
orienterad”
Totalt

1–2 år univ. utb.
Andel Antal

≥ 3 år univ. utb.
Andel Antal

37 %

42

59 %

32

49 %

148

100 %

115

100 %

54

100 %

305

χ -analys ger p 0,014, DF 2, χ 8,610. Cramers V 0,018
2

2

Vidare är det en större andel som har skapat en internationellt orienterad positionering i enkäten då barnet är en pojke än då det är en flicka (tabell 46).
Tabell 46. Positionen ”internationellt orienterad” inom enspråkiga svensktalande
familjer i förhållande till barnets kön, angett i procent och absoluta tal.

Skapar en ”internationellt
orienterad” positionering
Totalt

Flickor
Andel Antal

Pojkar
Andel Antal

42 %

99

51 %

131

100 %

235

100 %

256

χ -analys ger p 0,045, DF 1, χ 4,025. Cramers V 0,008
2

2

Bland enspråkiga svensktalande mammor vars barn är en pojke har ungefär
hälften (51 %) intagit en internationellt orienterad position. Motsvarande
andel bland enspråkiga svensktalande mammor vars barn är en flicka är 42 %.
Det konstaterade p-värdet (som är 0,045) visar emellertid att detta samband
är nära gränsen för vad som anses signifikant i den här undersökningen och
Cramers V (som är 0,008) indikerar att sambandet är mycket svagt.
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Sammanfattningsvis visar de kvantitativa analyserna att en positionering
som internationellt orienterad inom enspråkiga svensktalande familjer kan
förknippas med de högre åldersgrupperna, medelhög kulturell status och
bland föräldrar med universitetsutbildning också med konstruktionen av
manlighet. Det är främst föräldrar som är över 30 år, föräldrar med 1–2 års
universitetsutbildning och, bland föräldrar med någon form av universitetsutbildning, främst föräldrar till pojkar som har positionerat sig på detta sätt.
Att andelen som intar en ”internationellt orienterad” position är större då
barnet är en pojke än då det är en flicka motsäger delvis tidigare forskning.
Gerrizten (2006:181) har i en studie av förnamn i Nederländerna visat att det
där främst var flickornas namn som kunde betraktas som internationella ur
västerländskt perspektiv.

9.3 Position: utlandsorienterad
De föräldrar som jag menar positionerar sig som ”utlandsorienterade” genom
sitt resonemang om namnvalet är de som uttrycker att de ville ha ett namn
som till sin form eller ursprung förknippas med en specifik annan kultur än
den svenska. De skapar en kulturell orientering mot dessa kulturer och tar
därmed avstånd både från det svenska och det internationella. En del enspråkiga svensktalande föräldrar som positionerar sig som ”utlandsorienterade”
skapar också en ”modern” positionering, medan många av de flerspråkiga föräldrar som positionerar sig som ”utlandsorienterade” kombinerar detta med en
”traditionell” positionering.

9.3.1 Utländska namn
En del av namnen i materialet har en sådan form eller stavning att de direkt
förknippas med någon annan kultur än den svenska. Dessa namn kan beskrivas
som ”kulturellt markerade” eller ”utländska” ur ett svenskt perspektiv. Som
sådana har jag främst räknat namn som både etymologiskt och intuitivt
förknippas med en viss kultursfär, men i några fall har jag inkluderat namn
som förknippas med en viss kultur för att de endast förekommer där i den
specifika formen (såsom Aleksin som är en vanlig form av Alexander i flera
slaviska språk) eller för att de blivit välkända i Sverige genom framstående
personer från en viss kultur (såsom Nicole och Liam som burits av välkända
engelskspråkiga artister). Totalt rör det sig om 21 % (130 av 605) av namnen
i enkätmaterialet. Den kultur som förekommer mest bland dessa namn är
den angloamerikanska. Ungefär 56 % (73 av 130) av de kulturellt markerade
namnen (eller motsvarande 12 % av samtliga tilltalsnamn) kan ses som starkt
förknippade med angloamerikansk kultur.
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I de enspråkiga familjerna är de kulturellt markerade namnen nästan alltid
förknippade med angloamerikansk kultur. Några exempel på sådana namn
är Alicia, Betty, Melvin, Morris, Nelly och Winston. Föräldrar som har valt
dessa namn indexerar en angloamerikanskt orienterad kulturell positionering
och antyder att de gärna vill uttrycka sin solidaritet med denna kultur (eller
åtminstone inte ta avstånd från den). På så sätt kan valet av ett sådant namn
ses som ett slags konvergent ackommodation där föräldrarna väljer en viss
namntyp för att associeras med den kultur som dessa namn konventionellt förknippas med. Ett liknande resonemang återfinns hos Kisbye (1987) som menar
att valet av engelska namn i Danmark i början av 1900-talet hängde samman
med en vilja att identifiera sig med den engelskspråkiga medievärlden. De
engelska namnen introducerades bland annat via så kallad triviallitteratur
och förekom i samband med berättelser om framgång och rikedom, vilket en
del föräldrar gärna ville associera sig med genom namnvalet, medan andra
tog starkt avstånd från denna slags litteratur och därför undvek de engelska
namnen (Kisbye 1987:16–17).
Namn som ger tydliga associationer till andra kulturer förekommer i betydligt mindre utsträckning och i första hand inom flerspråkiga familjer. Dessa
namn uppfattas nog i allmänhet som ”kulturellt markerade”, men däremot är
det inte självklart att alla uppfattar mer precist vilken kultur det kan röra sig om.
Jag menar att några av namnen kan förknippas med en finsk kultursfär (såsom
Kimi och Maija). Andra namn kan förknippas med en spansk-/italienskspråkig
kultursfär (såsom Armando, Bianca och Tiago). En del namn kan förknippas
med en slavisk kultursfär (såsom Aleksin, Luka och Maxim). Åter andra namn
kan förknippas med en turkisk kultursfär (såsom Edessa, Emine och Orhan)
eller en arabisk kultursfär (såsom Abd, Malick och Yara). Det finns också
enstaka namn som till form eller stavning förknippas med andra språk och
kulturer, såsom franska, hebreiska, indiska och persiska. Genom att välja ett
kulturellt markerat namn till barnet kan föräldrarna markera en samhörighet
med denna kultur och visa att de vill vara en del av denna eller att de tilltalas
av de sociala värden som den indexerar. Även i dessa fall kan det således
handla om ett slags konvergent ackommodation gentemot kulturen i fråga.
Några föräldrar (7 % eller 40 av 608) har även angett som ett viktigt motiv
för namnvalet att det ska förknippas med en viss annan kultur än den svenska.
De flesta av föräldrarna som skrivit ett sådant svar har uppgett att familjen är
flerspråkig, men det förekommer även att enspråkiga svensktalande familjer
anger ett sådant namngivningsmotiv. Bland de namn som dessa föräldrar har
valt förekommer både kulturellt markerade namn (såsom Almog, Armando,
Emine, Logan och Maxim) och namn som snarast kan betraktas som internationella och förekommande i flera länder (såsom Elias, Julia, Olivia och
Sebastian). Några av föräldrarna uttrycker sig främst ur ett praktiskt perspektiv, där namnets användbarhet i olika kulturella sammanhang är viktigast. I
följande exempel beskriver Mayas föräldrar hur de tänkte kring namnvalet:
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Det skulle vara ett namn som gick att uttala och låta vackert på de tre
språk som hon kommer att tala.

Mayas föräldrar utgår här främst från namnets användbarhet. Genom att lyfta
fram den likvärdiga betydelsen av samtliga de tre språk som barnet kommer
att tala indexerar de också en komplex kulturell orientering. Andra föräldrar
uttrycker sig snarare ur ett identitetsrelaterat perspektiv, där den kulturella
tillhörighet som namnet indexerar står i fokus. Ines föräldrar ger ett exempel
på detta då de motiverar namnvalet så här:
Det namn som vår dotter fick ska passa i Sverige där vi bor men även i
Bosnien. Det var viktigt för oss att barnet ska ha ett namn som påminner
om dess föräldrar och var de kommer ifrån.

Det förekommer också att föräldrarna motiverar valet av ett sidonamn med att
det förknippas med en viss annan kultur än den svenska. Detta är emellertid
betydligt ovanligare och har endast angetts av 3 % (17 av 563). De flesta
av dessa föräldrar har inte angett något liknande motiv för valet av tilltalsnamn. Användandet av denna resurs kan därmed ses som ett sätt att kombinera
flera kulturella orienteringar genom de olika namnen. I Reisæters studie av
flerspråkiga familjer i Tromsø, Norge, visade sig detta vara ett vanligt sätt
att skapa en så kallad ”kulturell kompromiss” genom namnvalet (Reisæter
2004:120–121). En familj i den här föreliggande undersökningen som kombinerar olika kulturella orienteringar genom barnets tilltalsnamn respektive
sidonamn motiverar valet av respektive namn på följande sätt. Det framgår av
motiveringarna att det främst var gällande sidonamnet som de funderade kring
namnets kulturella associationer, medan det var helt andra aspekter som blev
relevanta för valet av tilltalsnamn.
Motiv för valet av tilltalsnamn (Agnes). Vi hade först valt ett annat
namn (Moa) men när barnets farbror kom på besök på BB sa han ett
namn han tyckte om och det kändes helt perfekt.
Motiv för valet av sidonamn35. Eftersom barnets pappa ej är född i
Sverige ville vi även ge henne ett namn från hans ”land”.

I andra familjers motiveringar för valet av sidonamn framgår det att föräldrarna på olika sätt har försökt anpassa sig efter svenskt namnskick. En familj
skriver på följande sätt om varför de valt det aktuella sidonamnet:

35

Detta namn är mycket ovanligt i Sverige och har därför utelämnats av konfidentialitetsskäl.
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För att man i Sverige inte får ta faderns förnamn som barnets efternamn
som i muslimsk kultur. ”Andranamnet” är pappans förnamn. Även
flickorna har det så. Då ser de i passkontrollerna utomlands att det är
faderns barn. Ex: Johan Anders, Anders är Johans far.

Inte bara namnet i sig, utan även namnets stavning kan användas för att skapa
en orientering mot en specifik kultur i de fall då namnet har olika ortografiska motsvarigheter i olika kulturer (se även Reisæter 2004:118, Sue & Telles
2007:1392–1393). Ett fåtal föräldrar (3 % eller 4 av 153) har motiverat valet
av stavning med att den förknippades med en specifik annan kultur än den
svenska. Malicks föräldrar, som också övervägde stavningsalternativen Malik
och Malek, skriver att ”så stavas det i pappans hemland”. Yoels föräldrar som
också funderat på att stava namnet Joel skriver att ”det ska låta mer spanskt”.
För ett litet antal föräldrar (1 % eller 6 av 556) har valet av inspirationskällor blivit ett annat sätt att skapa en viss kulturell orientering. Genom att
leta efter namn på platser som är typiska för en viss kultur eller där namn från
denna kultur är väl representerade kan föräldrarna förstärka den kulturella
positioneringen. Så har föräldrarna till en pojke med namnet Gent letat efter
inspiration i den albanska historien och valt namnet efter en illyrisk kung.
Föräldrarna till en pojke med namnet Detjon sökte inspiration bland namn på
geografiska lokaliteter i hemlandet och föräldrarna till en flicka med namnet
Ellen letade efter inspiration i listor över de populäraste namnen i hemlandet
Norge.
Ytterligare ett sätt att skapa en orientering mot en annan kultur än den
svenska kan vara att ta avstånd från ”svenska” namn. Det är 7 % av föräldrarna (44 av 611) som i enkätundersökningen har markerat namnegenskapen
”är typiskt svenskt/nordiskt” med svarsalternativet ”önskade ej” (se fråga
16 i bilaga 1). Av dessa är ungefär hälften (24) enspråkiga svensktalande
familjer och ungefär hälften (20) flerspråkiga familjer. Bland de enspråkiga
svensktalande familjer som har angett detta alternativ finns både de som valt
ett kulturellt markerat namn till barnet (såsom Armando, Dexter, Leon och
Timothy) och de som har valt ett kulturellt relativt omarkerat namn (såsom
Alma, Amanda, Hugo och Elias). På samma sätt finns det bland de flerspråkiga
familjerna som svarat på detta sätt både de som har valt kulturellt markerade
namn (såsom Almog, Delina, Omidi och Yasmine) och de som har valt relativt
kulturellt omarkerade namn (såsom Leo, Neo och Thomas).
I intervjusamtalen förekommer det också att föräldrarna talar om ”utländska” namn, då ofta i samband med diskussioner om valet av ett ”svenskt”
gentemot ”internationellt” namn eller namnets påverkan på barnets framtid.
I intervjuerna kategoriseras namnen Mariam, Milo och Mohammed som
”utländska”. Dessutom kategoriseras Giuseppe som ”utpräglat italienskt”,
Josefina kategoriseras som ”finskt”, Kaj kategoriseras som ”danskt”, Majken
kategoriseras som ”tyskt” och Molly kategoriseras som ”engelskt”. När en
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specifik kultur förs fram genom kategoriseringen (exempelvis ”engelskt”
namn) ges den ibland en neutral eller positiv värdering, medan den mer
generella kategoriseringen ”utländskt” nästan alltid används i samband med
en negativ värdering. Överhuvudtaget är en negativ värdering vanligast när
det gäller namn som kategoriseras som något annat än ”svenska” eller ”internationella”. I exempel 21 visas ett utdrag ur intervjusamtal Norr 3 där mamma
8 talar om ”utpräglat italienska” namn och nämner Giuseppe som ett exempel.
Exempel 21. Man vill ju inte att det ska vara sådär utpräglat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mamma 8:

Mamma 7:
Mamma 8:

Mamma 7:
Mamma 8:

Någon:
Mamma 8:

ja (.) jag har en av mina bästa vänner är gift
med en italienare och dom har ju fått (.) hitta
på namn som funkar på
mm
svenska och italienska men det finns ju många
så länge det är europeiska språk så finns det
ju många namn som (.) är fullt gångbara på båda
språken (.) för samtidigt vill man ju inte att
det ska vara sådär (.) utpräglat
nej
italienskt heller kanske för barnet bor ju ändå
i Sverige heter han Giuseppe då eller nånting
(.) det är ju lite
((skrattar))
*det blir ju jobbigt här*

I utdraget ovan berättar mamma 8 om en familj hon känner som valt mellan
svenska och italienska namn till sitt barn. Utdraget förekommer i samband
med en diskussion om namns internationella gångbarhet. Det är tydligt att
mamma 8 ser ett ”utpräglat italienskt” namn (rad 9–11) som något negativt
som kan bli jobbigt för barnet (rad 15). Samtidigt lägger hon till de epistemiska
markörerna kanske (rad 11) och lite (rad 13) i samband med att hon uttrycker
avståndstagandet, vilket minskar styrkan och säkerheten i det sagda och fungerar förmildrande (se även Nilsson 2005:142) och möjligen ansiktsskyddande
(jfr Coates 1998:245). På så sätt undgår hon att uppfattas som alltför säker på
sin sak, kategorisk eller fördömande. Bestämningen sådär utpräglat före kategorin ”italienskt” (rad 9) kan förstås på ett liknande sätt. Genom att tillfoga
denna bestämning skapar hon en gradskala i ”italienskhet”, samtidigt som hon
visar att det främst är ytterpolen på denna skala som hon tar avstånd från,
vilket skapar en viss försiktighet.
Hon övergår också till att använda pronomenet man i stället för dom i detta
sammanhang (rad 8), vilket visar att hon inte längre enbart talar om familjen
hon känner utan en vidare och mer ospecifik grupp som även kan inbegripa
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henne själv. Vagheten gör att hon undviker att skapa ett ansiktshot genom
att peka ut sig själv eller sina vänner som ansvariga för åsikten (se även van
de Mieroop 2008:496). Som motivering till avståndstagandet från utpräglat
italienska namn lyfter mamma 8 fram att barnet bor ju ändå i Sverige (rad
11–12). Hon antyder därmed att hon tycker att barnets nutida situation borde
vara viktigare än föräldrarnas bakgrund. Det skratt (rad 14) som kommer
från en annan deltagare efter att mamma 8 tagit avstånd från namnkategorin
och nämnt Giuseppe som ett exempel visar att valet av ett sådant namn vore
skrattretande. Detta indikerar att ”utpräglat utländska” namn har låg prestige
i Sverige. På så sätt berättigas också mamma 8:s avståndstagande från dessa.
I utdraget ur intervjusamtal Söder i exempel 22 talar mamma 16 om
”utländska” namn och drar en tydlig skiljelinje mellan de ”allra vanligaste
utländska namnen” och andra.
Exempel 22. Jag tror man plockar lite överallt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mamma 16:

Mamma 18:
Mamma 16:

Int:
Mamma 16:

men det känns som om utländska namn blir
vanligare och vanligare (.) jag har fått för
mig att Milo är från ett jugoslaviskt namn men
(.) jag vet inte (.) så så jag menar klart att
(.) jag tror att hela samhället håller på att
integreras mer (.) så
mm
men men om man undviker dom allra vanligaste
(.) utländska namnen så är det ju (.) jag
menar Mariam är ju till exempel jättefint som
hans bästa väninna typ heter (.) så (om man
vill) så jag tror att man plockar lite
mm
överallt (.) upplever jag i alla fall

Denna del av intervjusamtalet förekommer efter att deltagarna har tagit upp
hur ”utländska namn” kan påverka barnets framtid negativt. Mamma 16:s
inledande yttrande kan ses som ett försvar av att mamma 18 har valt ett namn
som kan ses som ”utländskt” (Milo, rad 3). På så sätt undviker hon att framstå
som fördömande av mamma 18:s namnval och skyddar därmed hennes sociala
ansikte. Mamma 16 säger att utländska namn blir vanligare och vanligare
(rad 1–2) och förklarar detta med att hela samhället håller på att integreras
mer (rad 5–6). Utifrån den tidigare kontexten framgår det att hon inte bara
menar det svenska samhället utan ett större världssamhälle. Hennes beskrivning implicerar att världssamhället tidigare varit mer avgränsat, så att varje
land mest haft inhemska namn, men att detta nu håller på att förändras så att
namn från andra länder blir allt vanligare. Mamma 16 säger också att hon
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tror man plockar lite överallt (rad 12–14) och antyder att hon menar bland
namn från olika kulturer. Hon tycks därmed beskriva hur samhällets integrering visar sig i människors namnval och antyder att hon ser detta som något
positivt. För henne har utländskt markerade namn inte nödvändigtvis så låg
prestige, men det beror också på vilka namn man väljer. Genom att använda
det generiska pronomenet man i stället för det mer utpekande jag när hon talar
om detta ger hon ett intryck av distans till agerandet och undviker att själv
kunna hållas ansvarig för det om det skulle kritiseras (se även van de Mieroop
2008:496). En annan effekt blir att mamma 18:s val av ett utländskt namn inte
behöver ses som konstigt eller obetänksamt. Samtidigt är det tydligt att även
mamma 16 behandlar ämnet som känsligt och uttrycker sig försiktigt. Det
visas bland annat av de epistemiska fraserna jag vet inte, jag har fått för mig,
jag tror, upplever jag (rad 2, 4, 5, 12, 14), vilka kan användas för att undvika
direkthet och minska allmängiltigheten i det sagda och därför kan fungera som
ett skydd mot eventuella invändningar (se även Coates 1998:245, Wirdenäs
2002:20, S. Karlsson 2006:199).
Diskussioner om ”utländska” namn förekommer också i samband med att
föräldrarna talar om namnets påverkan på barnets framtid och jobbmöjligheter.
Att föräldrar ibland undviker ”utländska” namn för att slippa diskriminering
gentemot barnet har också framkommit i tidigare undersökningar (Hagström
2006:131). I exempel 23 visas ett utdrag ur intervjusamtal Centrum 1 där
pappa 10 diskuterar namnets betydelse vid jobbansökningar och i det sammanhanget tar avstånd från den kulturella kategorin kines (rad 7).
Exempel 23. Då tror dom att jag är kines.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
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Pappa 10:

Någon:
Pappa 10:
Mamma 9:
Mamma 10:
Pappa 10:

Mamma 10:
Pappa 10:

ja men i princip går det väl till så jag vet
ju att ehm jag menar mitt namn är inte
uppenbart att alla ska förstå att det är
skandinaviskt (.) när man skriver det så är det
NAMN ”NAMN”
mm
tänker många och då tror dom att jag är kines
*ja*
mm
”NAMN” (.) och då eeh jag kan väl tänka mig
att jag brukar skicka med en bild om jag till
exempel har CV eller så för att (.) ja (.) jag
vill jag vill inte bli associerad med en kines
nej
eeh för det kan jag det kan vara nackdel i
jobbsökarsammanhang och andra sammanhang (.) så
visst kan det ha betydelse

Pappa 10 beskriver här att han på grund av sitt efternamn ibland av misstag tas
för att vara kines och att han därför brukar skicka med ett foto för att undvika
detta. Mamma 9:s skrattande reaktion på detta (rad 8) antyder att hon finner
ett sådant misstag komiskt. Pappa 10 säger också att det kan vara en nackdel
att bli associerad med en kines (rad 13–16) när man exempelvis söker jobb.
På så sätt tillskrivs den kulturella identiteten som kines låg prestige i jämförelse med den kulturella identiteten som skandinavisk. Genom att motsätta sig
kategoriseringen av honom själv som kines framhäver pappa 10 betydelsen
av kulturella associationer. För honom är det viktig att bli uppfattad som
skandinavisk (rad 4) och inte något annat. Han tillskriver därmed skandinaviskheten positiva associationer, medan kinesiskheten ses som något negativt.
Exemplet med jobbansökningar bidrar också till att befästa betydelsen av
namnets kulturella associationer för barnets framtida framgång i arbetslivet.

9.3.2 Makrosociala variablers betydelse
De föräldrar som positionerar sig som ”utlandsorienterade” i enkäten gör detta
med hjälp av flera olika resurser. Valet av ett namn som ur svenskt perspektiv
är kulturellt markerat som ”utländskt” är en resurs. Framhävandet att namnet
ska ha anknytning till en viss annan kultur än den svenska som motiv för
namnvalet är en annan resurs. Även användningen av inspirationskällor som
är kopplade till andra kulturer fungerar i några fall som en resurs för positioneringen som utlandsorienterad. Dessutom positionerar sig några föräldrar som
utlandsorienterade genom att ta avstånd från namn som beskrivs som typiskt
svenska. De två sistnämnda resurserna används emellertid endast av ett fåtal
föräldrar i enkäten och har därför inte kunnat analyseras kvantitativt. De kvantitativa analyserna av vilka föräldrar som har använt de övriga resurserna som
skapar en utlandsorienterad positionering i enkäten visar att det främst är inom
de enspråkiga svensktalande familjerna som de undersökta makrosociala
variablerna får betydelse. Det tycks där främst vara föräldrar som är under
31 år och föräldrar som inte har universitetsutbildning som positionerar sig
som utlandsorienterade. Bland föräldrarna med minst 3 års universitetsutbildning är det dessutom främst då barnet är en pojke som en utlandsorienterad
positionering har skapats. Familjens boende får däremot ingen betydelse och
kommer inte att behandlas.
Inom enspråkiga svensktalande familjer är andelen som har valt ett tilltalsnamn till barnet som kan ses som kulturellt markerat större ju kortare
formell utbildning mamman har (tabell 47). Bland mammor som inte har
någon universitetsutbildning är det 27 % som har valt ett kulturellt markerat
namn. Bland mammor med kortare eller längre universitetsutbildning är motsvarande andel lägre, 17 % respektive 10 %. Cramers V (som är 0,040) anger
att detta samband mellan kulturellt markerade namn och mammans utbildning
är relativt starkt.
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Tabell 47. Förekomst av kulturellt markerade namn inom enspråkiga familjer i förhållande till mammans utbildning, angett i procent och absoluta tal.
Ingen univ. utb.
Andel Antal
Kulturellt
markerade namn
Totalt

1–2 år univ. utb.
Andel Antal

≥ 3 år univ. utb.
Andel Antal

27 %

30

17 %

9

10 %

30

100 %

112

100 %

54

100 %

301

χ -analys ger p 0,000, DF 2, χ 18,511. Cramers V 0,040
2

2

När samtliga resurser som kan användas för att skapa en ”utlandsorienterad”
positionering slås samman till en enda kategori i den kvantitativa analysen
bekräftas att mammans utbildning får betydelse inom enspråkiga svensktalande familjer. I tabell 48 visas att andelen som har positionerat sig som
utlandsorienterade är större ju kortare formell utbildning mamman har. Då
mamman inte har någon universitetsutbildning har 30 % skapat en utlandsorienterad positionering. Då mamman har 1–2 års universitetsutbildning har
19 % skapat en sådan positionering. Då mamman har minst 3 års universitetsutbildning är det endast 15 % som har positionerat sig som utlandsorienterade.
Cramers V (som är 0,024) indikerar att detta samband vare sig är särskilt svagt
eller starkt.
Tabell 48. Positionen ”utlandsorienterad” inom enspråkiga svensktalande familjer i
förhållande till mammans utbildning, angett i procent och absoluta tal.
Ingen univ. utb.
Andel Antal
Positionerar sig som
”utlandsorienterad”
Totalt antal personer

1–2 år univ. utb
Andel Antal

≥ 3 år univ. utb
Andel Antal

30 %

34

19 %

10

15 %

46

100 %

115

100 %

54

100 %

305

χ2-analys ger p 0,003, DF 2, χ2 11,397. Cramers V 0,024

Den kvantitativa analysen av samtliga resurser som kan användas för att skapa
en ”utlandsorienterad” positionering i en gemensam kategori visar dessutom
att då mamman har minst 3 års universitetsutbildning får även barnets kön
viss betydelse (tabell 49). Det är generellt få föräldrar som har skapat en
utlandsorienterad positionering då mamman har minst 3 års universitetsutbildning. Andelen som har positionerat sig på detta sätt tycks dock vara större
då barnet är en pojke än då det är en flicka. Bland mammorna med minst 3
års universitetsutbildning har 20 % intagit en utlandsorienterad position då
barnet är en pojke, medan 10 % har intagit en sådan position då barnet är en
flicka. Någon motsvarande skillnad utifrån barnets kön framkommer inte då
mamman har kortare formell utbildning. Cramers V (som är 0,023) anger att
sambandet varken är särskilt svagt eller starkt.
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Tabell 49. Positionen ”utlandsorienterad” bland enspråkiga svensktalande mammor
med minst 3 års universitetsutbildning i förhållande till barnets kön, angett i procent
och absoluta tal.

Skapar ”utlandsorienterad”
positionering
Totalt

Flickor
Andel Antal

Pojkar
Andel Antal

10 %

14

20 %

32

100 %

146

100 %

157

χ -analys ger p 0,009, DF 1, χ 6,844. Cramers V 0,023
2

2

Sammanfattningsvis visar de kvantitativa analyserna i detta avsnitt att utlandsorienterade positioneringar, vilket här ofta är det samma som en angloamerikanskt orienterad positionering, främst kan förknippas med föräldrar med låg
kulturell status inom enspråkiga svensktalande familjer. Det är föräldrar utan
universitetsutbildning som i högst utsträckning har positionerat sig på detta
sätt. Att personer med kort utbildning uppskattar angloamerikanska namn i
högre grad än personer med lång formell utbildning har också Vandebosch
noterat i studien av attityder till förnamn i Flandern, Belgien (Vandebosch
1998:253). Bloothooft (2006:61) har vidare funnit att utländskt markerade
förnamn förekom mer inom geografiska områden som kännetecknas av
låga socioekonomiska faktorer i Nederländerna under perioden 1983–1999.
Skapandet av en utlandsorienterad positionering tycks i den här föreliggande
undersökningen också delvis hänga samman med konstruktionen av manlighet, i alla fall bland föräldrarna med minst 3 års universitetsutbildning. När
de angloamerikanska namnen ökade i popularitet i Norden efter andra världskriget tycks det också främst ha varit pojkar som fick dessa namn (Villarsen
Meldgaard 1997:107, Alhaug 2004:119). Huruvida det rör sig om liknande
sociala värden som förknippas med dessa namn nu som då är däremot inte
självklart. Slutligen kan det påpekas att valet av utlandsorienterade namn
bland flerspråkiga familjer inte tycks hänga samman med de undersökta
makrosociala variablerna på något tydligt sätt.
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10. Att skapa specifika livsstilsrelaterade
positioneringar

Det förekommer också att föräldrar genom namnvalet och resonemangen om
namnvalet skapar associationer till särskilda personer, kontexter och livsstilar
och därmed skapar högst specifika och ibland också mycket individuella positioneringar. Det kan handla om att föräldrarna explicit vill uttrycka något ur
sin egen livsstil eller ta avstånd från en annan livsstil. Det kan också handla
om att de vill skapa möjligheter för barnet att i framtiden nå en viss position
eller undvika att det hamnar i en viss position. Eftersom dessa positioneringar
inte är gemensamma för större grupper i materialet görs ingen kvantitativ
analys i detta kapitel.

10.1 Att uttrycka sin egen livsstil
När föräldrar i materialet uttrycker något ur sina egna livsstilar handlar det
ofta om att de lyfter fram ett intresse för litteratur, musik, film, natur och miljö,
sport, historia, mytologi och kungligheter eller en särskild religiös livsåskådning. Enstaka referenser förekommer också till andra intresseområden såsom
konst, politik och bilar. Genom att föräldrarna framhäver hur dessa intressen
påverkat valet av namn ger de en viss bild av sig själva och de sociala sammanhang de vill förknippas med. På så sätt intar de olika specifika livsstilsrelaterade positioner.

10.1.1 Litteratur
En del föräldrar uttrycker att deras intresse för litteratur har påverkat namnvalet. De refererar i det sammanhanget både till boktitlar, författare, fiktiva
karaktärer och flera olika genrer. Bruket av sådana referenser kan bidra till
flera olika slags positioneringar beroende på vilken typ av litteratur föräldrarna refererar till och vilka sociala värden och attribut denna typ förknippas
med. Föräldrarna kan exempelvis positionera sig som finkulturella, populärkulturella, intresserade av litteratur i allmänhet eller av någon särskild genre.
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På så sätt kan de också göra anspråk på olika grader av prestige. Ett liknande
resonemang har förts av Svanevik (1987a) som i en undersökning av namngivningsmotiv finner att angivandet av så kallat intellektuella litterära förebilder för namnvalet oftare förekommer inom det som hon benämner högre
sociala skikt, medan förebilder ur triviallitteratur och veckoblad oftare anges
som förebilder för namnvalet inom lägre sociala skikt. Kisbye (1987) finner i
sin undersökning av de engelska pojknamnens framväxt i Danmark att olika
sociala gruppers attityder till olika former av litteratur får betydelse för valet
av inspirationskällor och bidrar till skapandet av de engelska namnens låga
sociala status under senare delen av 1900-talet. I en tidigare studie (1984)
har Kisbye också studerat uppkallelse efter idoler och påpekar där att också
valet av namn efter en författare kan ses som en statusmarkör, även om han
framhåller att detta främst torde gälla under tidsperioder då läsning i sig var
ett överklassfenomen (1984:63). Jag menar emellertid att detta till viss del
kan gälla även idag. Ediths föräldrar motiverar valet av tilltalsnamn så här i
enkäten:
Det var ett fint namn som förknippas med något som vi uppfattar som
positivt (litteratur - Edith Södergran). Att det dessutom råkade ligga i
släkten var ett plus.

Här refererar föräldrarna till den finlandssvenska poeten Edith Södergran
(1892–1923). Södergran räknas som en av de främsta svenskspråkiga modernistiska lyrikerna. Några av hennes mest välkända dikter är Dagen svalnar
(1916) och Landet som icke är (1925). Idag läses hennes dikter dock troligen
främst av en mindre krets personer med litteraturvetenskaplig skolning på universitetsnivå eller ett specialintresse för lyrik. Genom att framhäva ett intresse
för denna typ av litteratur kan föräldrarna i exemplet därför sägas skapa en
”finkulturell” och prestigefull positionering. En annorlunda litterär positionering skapar de föräldrar som hänvisar till mer modern litteratur. Éowyns
föräldrar skriver så här:
Det var ovanligt, fint, lagom långt, kom från en fiktiv karaktär som vi
tyckte mycket om.

Den litteratur som dessa föräldrar refererar till genom namnvalet tillhör inte de
finkulturella klassikerna, men däremot en klassiker inom fantasygenren, J. R.
R. Tolkiens trilogi Sagan om ringen (första svenska översättning 1959–1961,
nyöversatt 2004–2005, filmatiserad 2001–2003). I denna trilogi skildras en
kamp mellan gott och ont, där såväl människor som alver, dvärgar, hober,
trollkarlar och andra varelser figurerar. Éowyn är systerdotter till en konung
och beskrivs som en vacker, modig, stark och omtänksam kvinna. Hon tar
hand om sin sjuke morbror under många år, men gör senare motstånd mot
förväntningarna på henne som kvinna genom att utklädd till man följa med
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ut i ett krigståg och där lyckas dräpa en fruktad fiende. I böckerna har Éowyn
liksom de flesta kvinnogestalter en relativt obetydlig roll (Leibring 2003:90),
men i filmatiseringen av böckerna ges hon mer utrymme. Kanske är detta en
bidragande orsak till att detta namn inte var belagt som tilltalsnamn fram till
Leibrings undersökning av Tolkiens namn som förnamn i Sverige (2003), men
har valts som tilltalsnamn av föräldrarna i det här materialet. Genom att välja
namnet Éowyn till barnet visar föräldrarna att de tilltalas av de egenskaper
denna karaktär är välkänd för och hoppas kanske att en liknande personlighet
ska utvecklas hos deras dotter. I så fall får namnvalet en närapå ideologisk
funktion (jfr T. Andersson 1996:19). Samtidigt positionerar föräldrarna sig
själva som intresserade av en särskild typ av litteratur, nämligen fantasy.
Eftersom ett starkt engagemang för fantasygenren ibland förknippas med en
särskild livsstil som präglas av ett intresse för magi och historia och särskilda
filmer, musik, datorspel och levande rollspel kan denna litterära positionering
också rymma en social positionering (jfr Leibring 2003:90).
Den enskilda författare som nämns allra oftast av föräldrar i materialet är
Astrid Lindgren (1907–2002). Hon tycks ha inspirerat både genom det egna
namnet (Astrid) och genom namn på karaktärer i de olika böckerna. Exempelvis förekommer det referenser till Jonathan i Bröderna Lejonhjärta (utgiven
1973, filmatiserad 1977), till Mio och Bo Vilhelm i Mio min Mio (utgiven 1954,
filmatiserad 1987), till Melker i Vi på Saltkråkan (utgiven 1964, filmatiserad
1964–1967) och till Ronja i Ronja Rövardotter (utgiven 1981, filmatiserad
1987). Dessa namn tycks i de flesta fall inte vara valda utifrån några särskilda
tankar om namnbärarens personlighet, såsom fallet var med exemplen Edith
och Éowyn ovan. I stället tycks Astrid Lindgrens böcker ha fungerat som
en inspirationskälla som introducerat namnen för föräldrarna, medan andra
aspekter hos namnet än namnbäraren varit avgörande för valet. Ett exempel
på detta ges av Mios föräldrar som i sin motivering av namnvalet uttrycker sig
på ett sätt som lägger fokus på boken och filmen snarare än på den specifika
karaktär som bär namnet:
Vi tyckte båda att det var fint och ovanligt och kommer från en favoritbok/film som vi båda hade som barn.

Även Leibring (2008:65–66) har tidigare diskuterat förnamn som har fått ett
uppsving i Sverige genom Astrid Lindgrens böcker. Hon menar att en bidragande orsak till deras popularitet i Sverige troligen är att många av namnen
också stämmer väl överens med det aktuella namnmodet med namn från förra
sekelskiftet (jfr även Lieberson 2000:234–235). Detta skulle också kunna
gälla för flera av de litterära förnamnen i det här materialet (Astrid, Edith,
Melker, Vilhelm). Andra gånger (såsom med Éowyn, Mio och Ronja) tycks
det snarare vara det aktuella namnmodets strävan efter originalitet som förstärker de litterära namnens attraktion. Leibring konstaterar också att det ofta
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är barnlitteratur snarare än vuxenlitteratur som används som inspirationskälla
för namngivning av barn i Sverige (2008:69), vilket också bekräftas i det
här materialet, även om tendensen är svag. Några möjliga förklaringar till
detta som Leibring lyfter fram är att många föräldrar främst läser eller hinner
läsa just litteratur för barn, att ungdomskulturen får alltmer utrymme i samhället och bokutgivningen, samt att många bär med sig minnen från sin egen
barndom och böcker som de då läste, vilka kan aktiveras när de själva får barn.

10.1.2 Musik
Det förekommer också att föräldrar lyfter fram ett musikintresse i samband
med resonemanget om namnvalet. Oftast handlar det då om att föräldrarna har
valt namn som hämtats från musiker och artister, men i några fall är det namn
i sångtexter som har inspirerat. Även här kan föräldrarna skapa flera olika
slags positioneringar beroende på vilken typ av musik de refererar till och
vilka sociala attribut denna typ förknippas med. I de flesta fallen handlar det
om någon typ av populärmusik såsom pop, dance eller rock. Nellys föräldrar
skriver så här om valet av tilltalsnamn:
Vi tänkte på Nelly Furtado som är en stark tjej med cool personlig
utstrålning. När vi resonerade kring olika namn var det viktigt att det
skulle passa oavsett om personlighet och utseende kom från mamma
eller pappa. Vi ville gärna ha ett internationellt gångbart namn.

Föräldrarna uttrycker här att de associerade namnet med den kanadensiska
artisten Nelly Furtado (född 1978) som de uppfattar som ”stark” och ”cool”.
I deras beskrivning av artisten antyds också en önskan om att barnet kanske
kan komma att utveckla en liknande personlighet. Furtado fick sitt genombrott
år 2000 och är bland annat känd för låtarna I’m like a bird (2000), Maneater
(2006) och Promiscuous (2006). Musiken kan beskrivas som modern pop eller
dance och ligger ofta högt på topplistorna. Genom att lyfta fram sitt intresse
för denna typ av modern musik skapar föräldrarna en positionering som skulle
kunna beskrivas som ”populärkulturell”, ”cool” och ”modern”.
En annorlunda positionering skapas av föräldrarna till den flicka som fått
namnet Ella efter inspiration från ”en CD av Ella Fitzgerald”. Dessa föräldrar
refererar till en typ av lite äldre jazzmusik (Ella Fitzgerald, 1917–1996, var en
amerikansk jazzsångerska). De skapar därmed en annan bild av sin musiksmak
och antyder en positionering som mer ”finkulturella” än ”populärkulturella”.
Ytterligare ett exempel på hur föräldrar kan skapa en specifik positionering
genom att referera till sitt musikintresse vid beskrivningen av namnvalet ges
i följande exempel. Där beskriver några föräldrar varför de valt sidonamnet
Cecilia till sitt barn.
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Pappa är ett stort fan av Ulf Lundell - därför heter storebror Jack i tilltalsnamn. Ebba fick även namnet Cecilia som är taget från en sångtitel
av Ulf Lundell. Ett gemensamt tema. (Släkten har dock trott att vi döpt
henne till Ebba efter gruppen Ebba grön).

Dessa föräldrar beskriver hur båda deras barn har fått ett namn som figurerar
i texterna hos författaren och rockartisten Ulf Lundell (född 1949), eftersom
pappan ”är ett stort fan” av honom. Det ena namnet är taget från romanen Jack
(1976) och det andra från låten Cecilia (1989). Föräldrarna beskriver också att
familjens släktingar har trott att dotterns namn var inspirerat av punkgruppen
Ebba grön (bildad 1977). Genom att lyfta fram dessa artister i samband med
namnvalet positionerar sig föräldrarna inom en viss musikgenre och indexerar
också de sociala värden som förknippas med denna genre.

10.1.3 Film
Andra föräldrar lyfter fram sitt intresse för film som betydelsefullt för namnvalet. Förlagorna för namnen kan då både vara skådespelare, karaktärer och
regissörer. Milos föräldrar berättar att de har valt namnet efter en filmare:
Det lät vackert, vi kände inte någon annan med det namnet, vi gillade
att inspirationen kom från en filmare (Milos Forman) – vi tycker om
film.

Föräldrarna uttrycker här att de ”tycker om film” och att barnets namn är
inspirerat av regissören Milos Forman (född 1932). Forman är en tjeckiskamerikansk regissör som har fått flera Oscarsstatyetter för sina filmer. Mest
kända är Gökboet (1975), Hair (1976) och Amadeus (1984). Genom att lyfta
fram denna regissör som inspirationskälla för namnvalet positionerar sig föräldrarna som ”filmintresserade”. En lite annorlunda positionering skapas av
Williams föräldrar då de beskriver att de valt namnet efter en fiktiv karaktär i
den amerikanska actionfilmen Braveheart (1995):
Vi har alltid velat ha ett ovanligt namn men som alla vet så blev William
väldigt populärt så jag valde namnet efter min favoritfilm Braveheart
med Mel Gibson.

Dessa föräldrar beskriver att de egentligen velat ha ett ovanligt namn, men
eftersom det namn de fastnat för blivit vanligt motiverar de i stället valet
med att det hade anknytning till en omtyckt film. På så sätt kan de behålla
namnet med en ny motivering. Filmen Braveheart utspelar sig i Skottland
under 1200-talet och handlar om William Wallace (spelad av Mel Gibson)
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som inspirerar den skotska befolkningen till ett uppror mot den ockuperande
engelska makten, vilket blir början på det skotska frihetskriget. Namnvalet ger
därför associationer till styrka, framgång och hjältedåd. Genom att lyfta fram
filmintresset som betydelsefullt för namnvalet positionerar sig även dessa
föräldrar som ”filmintresserade”, även om filmintresset här inte förefaller ha
varit avgörande. Eftersom den nämnda filmen är en amerikansk storproduktion, skådespelaren en av samtidens mest kända amerikanska skådespelare
och eftersom actiongenren inte tillhör de mer prestigefyllda, framstår föräldrarnas positionering genom denna referens som mer ”populärkulturell” än
”finkulturell”.
Inspiration från namn inom filmindustrin har tidigare diskuterats av Kisbye
(1984, 1987) och Villarsen Meldgaard (1998). Kisbye (1984:72) menar att
namn hämtade ur denna typ av inspirationskällor främst väljs av föräldrar i så
kallade lägre sociala grupper, men han har då främst koncenterat sig på namn
inspirerade av skådespelare och fiktiva karaktärer i filmerna.

10.1.4 Natur och miljö
För några föräldrar tycks ett intresse för natur och miljö ha påverkat namnvalet. Genom att lyfta fram ett sådant intresse positionerar sig föräldrarna som
”naturintresserade” eller ”friluftsentusiaster”. Ofta är det namnets etymologiska betydelse eller associationer som används som resurser för denna typ av
positioneringar. Eldas föräldrar skriver så här om valet av dotterns tilltalsnamn:
Vi älskar naturen och dess element. Elda blev ett självklart val när vi
kommit på det. När hon kom visade det sig dessutom att det passar
henne perfekt! Rödlätt och temperamentsfull.

Dessa föräldrar uttrycker här att de ”älskar naturen” och att detta gjorde att
namnet Elda framstod som ”ett självklart val”. Då de väljer ett namn som för
associationerna till eld skapar de en koppling till ett av naturens element och
därmed också till sitt naturintresse. På så sätt blir namnvalet en del i deras livsstil. Några föräldrar i materialet har valt att ge flera syskon namn som refererar
till natur och miljö och låter därmed detta område bli en gemensam nämnare
för hela familjen. Leos och Malvas föräldrar skriver på följande sätt om hur de
tänker kring syskonens namn:
Inte för lika. Båda namn är mjuka och kommer från naturen.
Malva=blomma, Leo=lejon.
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10.1.5 Sport
Endast ett fåtal föräldrar refererar till ett intresse för sport i samband med
beskrivningen av namnvalet. När så sker handlar det i samtliga fall om referenser till fotbollsspelare, men både svenska och internationella. Föräldrarna
till Armando skriver så här om valet av tilltalsnamn:
Ett fint namn. Sydamerikanskt namn. Viktigt eftersom jag (mamma) har
mitt ursprung därifrån. Pappan är väldigt intresserad av sport fotboll
(Diego Armando MARADONA) och mamma också förstås :)

Föräldrarna beskriver här att både mamman och pappan är ”väldigt intresserade
av fotboll” och att barnets namn därför valts efter en berömd fotbollsspelare.
Diego Armando Maradona (född 1960) har bland annat spelat för det argentinska landslaget, spanska Barcelona och italienska Napoli. Det internationella
fotbollsförbundet FIFA har utsett honom till 1900-talets näst främsta fotbollsspelare i världen. Genom att uppkalla barnet efter denna person positionerar
sig föräldrarna som ”fotbollsintresserade” och namnvalet blir en del i skapandet av en sportig livsstil. Även föräldrarna till Henry berättar i motiveringen
av namnvalet att pappans fotbollsintresse haft ett visst inflytande. Troligen
avses här fotbollsspelaren Thierry Henry (född 1977) som bland annat spelat
för spanska Barcelona, engelska Arsenal och italienska Juventus.
Vi ville ha ett lite gammaldags namn att matcha storasysters med. Dessutom heter pappas favoritfotbollsspelare Henry! Vi ville också ha ett
namn som stod ut lite i mängden men inte på något extremt sätt.

Kisbye (1984:72) har i sin undersökning av idolnamn konstaterat att namn
från sportsammanhang främst väljs av föräldrar inom så kallad arbetarklass.
Bloothooft & al. (2004) har emellertid i en studie av förnamn och namngivningsmotiv i Nederländerna funnit att föräldrar med olika ekonomisk situation hämtar inspiration från olika typer av sporter. Att ge barnet namn efter
en fotbollsspelare förknippas där med låginkomsttagare, medan namn efter
basket- och hockeyspelare i stället förknippas med medel- och höginkomsttagare (Bloothooft & al. 2004:241–245).

10.1.6 Historia, mytologi och kungligheter
Det förekommer också att föräldrar uttrycker att ett intresse för historia,
mytologi eller kungligheter har haft betydelse för namnvalet. De som väljer
att göra detta kan positionera sig som exempelvis ”historieintresserade” eller
”traditionella”, men när det gäller kungligheter kan de också positionera sig
som exempelvis ”glamorösa”. Några föräldrar i det här materialet som har
valt namnen Idun och Axel till sina barn berättar att de letat efter inspiration
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till namnen bland ”nordiska sagor och mytologi”. De kan sägas positionera
sig som ”historieintresserade”. Andra föräldrar refererar till helt andra historiska perioder och förebilder. Många gånger rör det sig om kungligheter.
Föräldrarna till en flicka som har fått namnet Lovisa som sidonamn beskriver
namnvalet så här:
Hon har tre förnamn: 1=tilltalsnamn. 2=släktnamn, 3=namn på
svensk drottning. Vår nästa dotter har andranamn som är släktnamn
från mammans sida, denna gång blev det ett namn från pappas sida
(pappas farmor). Eftersom vi är historiskt intresserade och av en händelse ”döpte” vår dotter nr 1 till ett drottningnamn som tredjenamn
sökte vi denna gång aktivt efter ett drottningnamn vi tyckte om och som
gav klang ihop med våra övriga namn. (Drottningnamn=namnet på en
svensk drottning under Bernadotte-tiden).

Genom att lyfta fram att de är ”historiskt intresserade” och att namnet inte
bara skulle vara ett ”drottningnamn” utan närmare bestämt ”namnet på en
svensk drottning under Bernadotte-tiden” skapar dessa föräldrar en positionering som specifikt ”historieintresserade”. En liknande positionering skapas
av de föräldrar som valt namnet Viktoria som andranamn till sin dotter. De
motiverar namnvalet på följande sätt:
Vår son har ett andranamn som börjar på W och vi ville att vår dotter
också skulle ha ett på V/W så vi gick igenom namnboken och valde
ett ”kungligt” namn - i första hand Queen Victoria of England ej vår
kronprinsessa i åtanke.

Genom att välja ett kungligt namn efter en historisk brittisk regent positionerar
sig även dessa föräldrar som ”historieintresserade”. Eftersom de tar avstånd
från möjligheten att namnet skulle kunna vara valt efter den svenska kronprinsessan indikerar de att ett sådant val kan vara förbundet med andra sociala
värden eller attribut, vilka de inte vill förknippas med. Kanske rör det sig om
att de vill positionera sig som ”traditionella” snarare än som ”glamorösa”.
Andra föräldrar skapar däremot referenser till mer moderna kungligheter. Så
gör exempelvis föräldrarna till en flicka som fått namnet Leonora som sidonamn. De skriver så här om namnvalet:
Leonora för att det blev fint tillsammans med Nellie och vårt nybildade
efternamn. Tror att det finns någon relativt nyfödd princessa i Italien (?)
som döptes till Leonora.

Troligen syftar enkätdeltagaren på den spanska prinsessan Leonor (född 2005).
Eftersom det här inte handlar om något historieintresse som inspirationskälla
till namnvalet framstår kopplingen till ett kungahus snarast som ett sätt att ge
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glans och flärd och namnet och positioneringen blir främst ”glamorös”. Kisbye
(1984:59) har tidigare påpekat att namn valda efter samtida kungligheter ofta
ökar i användning i samband med dop och bröllop inom kungafamiljerna,
vilket också tycks vara fallet i exemplet ovan. Kisbye (1984:72–73) finner att
namn efter framträdande historiska personligheter främst förknippas med så
kallad medel- och överklass, medan namn efter samtida kungligheter oftare
föredras av arbetarklassföräldrar. Även Villarsen Meldgaard (1998) har undersökt valet av namn efter kungligheter. Hon beskriver att det härvid ibland kan
vara fråga om en ”dronningeeffekt” (1998:50), med vilket hon avser valet av
ett namn efter en kunglighet på grund av dennas sociala position oavsett dess
personlighet eller popularitet. Detta kan liknas vid den önskan om flärd och
glamour som jag uppfattar i exemplet ovan.

10.1.7 Religion
En del föräldrar i materialet uttrycker att deras religiösa livsåskådning haft
betydelse för namnvalet och positionerar sig på så sätt som ”troende” eller
mer specifikt som ”kristen”, ”muslimsk” eller ”judisk”.36 Några av de namn
som dessa föräldrar har valt kan ses som religiöst markerade, men i andra fall
är det enbart föräldrarnas resonemang kring namnet som skapar den religiösa
positioneringen. Ungefär 8 % (42 av 556) av föräldrarna i enkätundersökningen har dessutom uppgett att de letade efter inspiration till namnet i någon
religiös skrift såsom Bibeln eller Koranen. Flera föräldrar har också svarat att
de genomfört någon typ av religiös ceremoni där namnet haft en särskild roll.
Några muslimska föräldrar skriver så här:
Ingen fest eller liknande, men namngivningen genomfördes genom att
läsa ur Koranen i barnets öra.

När det gäller kristna dop och barnvälsignelser har många påpekat att namngivningen inte alls haft något med dessa ceremonier att göra, men för några
har namnet ändå spelat en särskild roll även här. Här följer några exempel på
detta:
Tilltalsnamnet fick alla veta ganska snart, men de övriga namnen
offentliggjorde vi på dopet.
Kommer så småningom att döpa honom. Där får han sin identitet och
namn.
36
Det är främst referenser till dessa typer av religiösa livsåskådningar som förekommer i materialet.
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We had a christian naming ceremony and prayed on the names.

I föräldrarnas beskrivningar av motiv för namnvalet förekommer som tidigare
nämnts också uppgifter om att föräldrarnas religiositet påverkat vilket namn
som valdes. Noahs föräldrar skriver så här om orsakerna till namnvalet:
Namnets betydelse och att det fanns en biblisk förankring.

Noah (även stavat Noa och Noak) figurerar i Första moseboken i Bibeln (verserna 6:9–9:29) där han på Guds uppdrag bygger en ark för att rädda sig själv,
sin familj och jordens djurarter undan syndafloden. Namnet har föreslagits
betyda ’vila’ eller ’tröst’ (Brylla 2004:170). Genom att välja detta namn till
barnet och lyfta fram betydelsen av att namnet finns i Bibeln positionerar sig
föräldrarna som ”troende” och ”kristna”. De tycks emellertid inte fästa någon
större vikt vid den bibliska Noah som förebild, utan främst vara intresserade
av att namnet alls förekommer i Bibeln.
I andra fall uttrycker föräldrarna att det var just namnets koppling till en
specifik religiös förebild som avgjorde namnvalet. Maliks föräldrar refererar
till en religiös berättelse där namnet bärs av av särskild person som föräldrarna tycker mycket om:
En man blir bestulen, pengarna är borta. Han tar en båt, vill flytta till
andra sidan ön. Kaptenen vill ha betalt, men hans pengar är borta så
han får stryk. Sedan stoppar han handen i vattnet och då ger fiskarna
honom guldpengar. Gud hjälper honom. Då betalar han och börjar gå på
vattnet. Han heter Malik. Vi älskar honom, därför valde vi detta namn.

Genom att referera till denna religiösa berättelse positionerar sig föräldrarna
både mer generellt som ”troende” och mer specifikt som muslimer. Den återgivna berättelsen figurerar i den sufiska skriften Kashf al-Mahjub (skriven av
den sufiske mystikern Ali Hujwiri, död 1077) och handlar om Malik ibn Dinar
(död 748), en av de tidigare lärda muslimerna. Namnet Malik anses också vara
ett av Allahs 99 namn och har den etymologiska betydelsen ’konung’ (Ahmed
1999:111). I Danmark är det ett av de vanligaste muslimska förnamnen
(Villarsen Meldgaard 2006:89).
Emelies mamma skriver att namnets etymologiska betydelse var viktig för
henne vid namnvalet:
Jag (mamman) valde det för 1) jag hade länge tyckt om namnet 2) då
jag kollade upp dess betydelse var det av franskans Emanuel = Gud är
med oss 3) valde det p.g.a. min tacksamhet till Gud för att Emelie är en
perfekt baby.
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Genom att välja ett namn som kan härledas till betydelsen ’Gud är med oss’
(Brylla 2004:72, se även Bibeln, Matteusevangeliet 1:23) vill barnets mamma
uttrycka sin tacksamhet till Gud. Namnvalet blir därmed inte bara en del
i en positionering som ”troende” utan får också en emotiv funktion (jfr T.
Andersson 1996:17) som uttrycker en stark tacksamhetskänsla. Eventuellt kan
namnvalet också ses som ett slags tackbön riktad till Gud. Det kan emellertid
påpekas att den religiösa betydelsen inte tycks ha varit den främsta orsaken
till att mamman började fundera på namnet, utan snarare en senare utslagsgivande faktor.
Det förekommer också att föräldrar uttrycker att de valt namnet i enlighet
med en viss religiös tradition. Namnet får då också en samhörighetsskapande
funktion som markerar att föräldarna och barnet tillhör en viss religiös grupp
(jfr T. Andersson 1996:21). Elliots föräldrar skriver så här om valet av namnet
Jonathan som sidonamn:
Religiös innebörd, Jonathan är Elliots hebreiska/judiska namn (Jonathan Ben Jehuda - Jonathan Jehudas son, pappans hebr. namn är Jehuda).
Sen tycker vi också om Jonathan efter Astrid Lindgrens ”Bröderna
Lejonhjärta”.

Inom den judiska traditionen får barn ofta både ett europeiskt namn som är
gångbart i det land barnet lever och ett hebreiskt namn som kan användas i
samband med gudstjänstfirande och religiösa ritualer. Det hebreiska namnet
består normalt av tre delar: ett hebreiskt förnamn, följt av Ben eller Bat (son
till respektive dotter till) och slutligen faderns eller undantagsvis moderns
namn (Willi-Plein 1995:872). Genom att följa detta mönster med namnet
Jonathan Ben Jehuda positionerar sig föräldrarna i exemplet inom den judiska
traditionen. Vidare bör barnets namn inom den judiska traditionen helst förekomma i Gamla Testamentet och förknippas med en positiv förebild där, även
om det också ofta väljs efter en avliden släkting (Kaganoff 1977:40, 64, 81).
Namnet Jonathan (även stavat Jonatan) är av hebreiskt ursprung och förekommer i Första Samuelsboken (kap. 14, 18, 20). Personen Jonathan beskrivs där
som en modig, generös och osjälvisk person, son till kung Saul och nära vän
med blivande kung David. Namnets etymologiska betydelse är ’Guds gåva’
eller ’Gud har givit barnet’ (Brylla 2004:122). Det finns således en mycket
positiv biblisk förebild till namnet. Föräldrarna i exemplet nämner emellertid
inget explicit om namnets bibliska förankring i sin motivering, även om det
skulle kunna vara en del av det de kallar ”religiös innebörd”. Däremot lyfter
de explicit fram namnets förekomst i romanen Bröderna Lejonhjärta (1973)
som en bidragande orsak, vilket visar att de – i likhet med många andra – fäst
vikt vid både religiösa och icke-religiösa faktorer vid namnvalet.
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10.1.8 Avståndstaganden från livsstilar
Det förekommer också att föräldrar tar explicit avstånd från specifika livsstilar
och de namn som dessa förknippas med i sitt resonemang om namnvalet. När
föräldrarna gör sådana avståndstaganden använder de ofta en social kategorisering som beskriver den livsstil eller grupp som de tar avstånd från. En av
dessa sociala kategorier är ”kändisar”. En familj som tar avstånd från denna
kategori skriver på följande sätt i enkäten som svar på en fråga om huruvida
de funderat kring andra personer som burit namnet (se fråga 10 i bilaga 1):
Det är inte inne bland kändisar eller deras barn.

Även i intervjusamtalen tar flera föräldrar avstånd från kategorin ”kändisar”.
Kategoriseringen görs emellertid också i en av de artiklar som presenterades
för flera av deltagarna (Engvall 2008), vilket kan ha bidragit till att många
förhållit sig till denna kategori även senare i intervjusamtalen. Den bild som
målas upp av ”kändisar” är likartad i alla intervjusamtal. Samtidigt som kategorin ibland tillskrivs hög status och prestige och anses vara den grupp som
skapar trender beskrivs den ofta också som konstig och en kategori att tycka
synd om. Kanske kan detta uppfattas som ett sätt för deltagarna att visa motstånd mot gruppens maktställning genom att betrakta den negativa baksidan
hos en generellt positivt bektraktad stereotyp (se även Hall [1997] 2001:342).
I exempel 24 visas ett utdrag ur intervjusamtal Centrum 2 där mamma 11
använder kategoriseringen ”kändisar” i samband med en diskussion om
namntrender.
Exempel 24. Det ska vara lite speciellt och trendigt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mamma 11:

Int:
Mamma 11:

ja men det blir lite (.) jag tror jag tror jag
tror att ja men det har blivit lite som det här
att att barn (.) alltså på vissa ställen liksom
bland kändisar och allt vad det är att det är
som du säger det är liksom den eh den senaste
accessoaren fast det är ju inte en accessoar
för att ett barn (.) är ju så mycket mer än det
men lite det och då ska det vara lite nåt sånt
där (.) lite speciellt och trendigt och att man
har tänkt till att man har en tanke bakom det
och lite sånt tror jag det eh (.) visar (.)
tror jag (.) eller möjligen folk tycker att det
visar
mm
att man har då att man har ”oj det var
speciellt!”
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17
18
19
20
21

Int:
Mamma 11:
Int:
Mamma 11:

mm
att man får lite uppmärksamhet eller vad man nu
ska säga
ja
från det

Kategorin kändisar introduceras här i samband med en syn på barn som den
senaste accessoaren (rad 5–6). Eftersom en liknande syn på barn nämns i
en av artiklarna som föräldrarna just tittat på som inspiration för samtalet
(Engvall 2008) kan användningen av kategoriseringen här ses som ett sätt
för mamma 11 att förklara hur hon tolkar detta beteende och vem det berör.
Mamma 11 antyder också att det inte bara är ”kändisar” som förknippas med
ett sådant agerande. Hon uttrycker att det förekommer bland kändisar och allt
vad det är (rad 4). Denna formulering markerar distans och att hon inte räknar
sig själv till gruppen ifråga. Inskottet fast det är ju inte… (rad 6–7) får en
friskrivande funktion, eftersom det undviker att talaren själv blir förknippad
med uttalandet och de eventuella oönskade attribut som hänger samman med
det (jfr Potter & Wetherell [1987] 2001:205). På så sätt undviks ett potentiellt ansiktshot genom att de övriga deltagarna eller jag som intervjuare skulle
kunna tro att det rör sig om mamma 11:s eget perspektiv. Detta antyder också
att den syn som beskrivs i artikeln inte är helt socialt acceptabel och därför är
viktig att distansera sig från.
Mamma 11 fortsätter med att beskriva hur en sådan syn på barnet får till
följd att namnet ska vara lite speciellt och trendigt (rad 9) och visa att man har
tänkt till (rad 9–10) samt att man har en tanke bakom det (rad 10) och att man
får lite uppmärksamhet (rad 18). Kategorin ”kändisar” förknippas härmed inte
bara med en syn på barnet som något utav en accessoar, utan också med en
önskan att vara speciell, trendig, intelligent och uppmärksammad. Den epistemiska markören lite upprepas frekvent (rad 1, 2, 8, 9, 11, 18) och tycks
verka förmildrande. Även turtilläggen tror jag (rad 12), eller möjligen folk
tycker att det visar (rad 12–13) och eller vad man nu ska säga (rad 18–19) får
en förmildrande funktion genom att minska allmängiltigheten i det sagda (se
även S. Karlsson 2006:202).
En annan social kategori och livsstil som några föräldrar tar avstånd från
i intervjusamtalen är ”lattemammor”. I intervjusamtal Norr 1 introduceras
denna kategorisering av mamma 1 (ex. 25).
Exempel 25. Lattemammor.
1
2
3
4
5
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Mamma 1:
Någon:
Mamma 1:
Någon:
Mamma 1:

det förvånar mig inte för fem öre
((skrattar))
när det gäller vissa mammor
((skrattar))
och nu tänker jag på dom här mammorna

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mamma 3:
Mamma 1:

Mamma 3:
Mamma 1:
Någon:
Mamma 1:
Någon:
Mamma 1:
Någon:
Mamma 1:
Int:
Mamma 1:

Mamma 2:
Mamma 3:
Mamma 1:

lattemammorna
*lattemammorna!* ((skratt))
lattemammorna med cityvagnen ja med cityvagnen
(.) och eh sitter med barnet glatt hela dan och
fikar med sina
ja
lattevänninor som också har barn (.)
((skrattar))
amen dom här city (.) alltså
((skrattar))
jag är verkligen inte en sån mamma (.) jag (.)
((skrattar))
avskyr dom
ja
eller inte avskyr dom men jag förstår inte
riktigt (.) grejen för hur roligt är det för
barnet att sitta i vagnen hela dan
mm
mm
lite så

Mamma 1 använder kategoriseringen lattemammor för att förklara det
beteende som beskrivs i den artikel som presenterats där namnet liknas vid
en accessoar (Engvall 2008). Innan hon introducerar denna kategori använder
hon emellertid först beteckningarna vissa mammor (rad 3) och dom här
mammorna (rad 5), vilket innebär att det tycks ske en gradvis specificering av
gruppen. Då beskrivningen lattemammor kommer upp (rad 6) möts denna av
ett förvånat men förtjust skratt av övriga deltagare som visar att de nu förstår
vad hon talar om. Kategoriseringen tycks alltså bidra till att skapa igenkänning. Det är också tydligt att mamma 1:s raka beskrivning roar de övriga.
Kategorin ”lattemammor” förknippas av mamma 1 med vissa attribut såsom
en förkärlek för kaffe latte, så kallade citybarnvagnar (rad 8), gott om tid och
pengar för fika (rad 9–10), ses ofta med andra väninnor med barn (rad 12) och
bristande barnperspektiv (rad 21–22). Formuleringen hela dan (rad 9, 22) kan
ses som en extremfallsformulering som tydliggör det felaktiga i agerandet och
förstärker anklagelsen mot gruppen (jfr Pomerantz 1986:220–221, Hutchby
& Wooffitt 1999:210–212, Kahlin 2008:97–100). Personer som ingår i kategorin tillskrivs hög status och prestige, men kritiseras samtidigt för att sakna
barnperspektiv och ges därmed också negativa attribut. Att mamma 1 själv
inte räknar sig till denna kategori visas explicit då hon säger att hon verkligen
inte är en sån mamma (rad 16) samt då hon säger att hon avskyr dom (rad
18). Avslutningsvis gör hon emellertid turtillägget lite så (rad 25), vilket tycks
fungera förmildrande och minska styrkan i det sagda (jfr Nilsson 2005:172).
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Lite senare i intervjusamtalet använder mamma 11 kategoriseringen ”såna
trendiga mammor” för att beskriva samma grupp. Hon tillför då gruppen ytterligare attribut såsom trendighet, önskan att synas och höras och vikten av att
välja ett riktigt bra namn. Kategorins samband med namnvalet blir därmed
tydliggjord och mamma 1:s avståndstagande från kategorin blir också ett
indirekt avståndstagande inte bara från de värderingar och den livsstil som
förknippas med kategorin utan också från det slags namnval som förknippas
med den. Genom avståndstagandet från dom skapas också indirekt en mer
positiv bild av gruppens motsats (ett outtalat vi) (se även Engblom 2004:88).
Detta kan medföra att gemenskapen mellan föräldrarna i intervjusamtalet
stärks (se även Kahlin 2008:92).
I intervjusamtal Väst använder mamma 14 kategoriseringen arbetarklass
och uttrycker att namn som slutar på -y förknippas med denna kategori, vilket
visas i exempel 26 (rad 9–10). Mamma 14 beskriver också hur detta fått henne
att tveka kring att välja namnet Conny till sitt barn, trots att hon kallat barnet
vid detta namn så länge det låg i magen. Kategoriseringen ”arbetarklass” kan
här ses som en stereotyp som tjänar till att beskriva de associationer mamma
14 har till namn som slutar på -y och förklara avståndstagandet från namnet.
Mer precist vad hon lägger in i kategorin framgår inte av sammanhanget, men
att den anses som något negativt som hon inte vill att barnet ska uppfattas
vara en del av underförstås av att hon väljer att ta avstånd från ett namn som
förknippas med den. Som exempel nämner hon namnen Ronny och Conny
(rad 2). Valet att bortse från namnet på grund av den sociala kategori som den
förknippas med kan ses som ett slags divergent ackommodation som markerar
distans till kategorin och de sociala värden eller attribut den förknippas med
genom att undvika en viss namntyp.
Exempel 26. Man tänker arbetarklass.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mamma 14:

Int:
Mamma 14:
Någon:

( ) tror jag ändå att det är väl som med dom
här Ronny och Conny och (.) som magnamn tänkte
vi ha Conny för att hans bild var vänd ( )
det var så här Conny ( ) för då tänkte vi att
för att vi blev så vana vid Conny när vi sagt
det nån månad sådär så han kanske får heta
Conny ifall det blir en kille men det
mm
ja det är väl dom här y-namnen som man tänker
arbetarklass
mm

Det förekommer också att föräldrar tar avstånd från livsstilar och grupper som
inte kategoriseras alls eller endast med hjälp av ett pronomen eller något annat
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personuttryck såsom dom, vissa, många, folk eller alla. I intervjusamtalen
framstår detta som ett sätt att undvika skarpa beskrivningar och förhålla sig
på ett vagt sätt till det omtalade. Talaren säger då inte rakt ut vilken grupp
han eller hon har i åtanke, utan lämnar detta till åhöraren att lista ut genom
sammanhanget eller delade sociala kunskaper (se även Norrby 2004:194,
Wong 2008:291–292). Ansvaret för kategoriseringen läggs därigenom inte på
talaren, utan på åhöraren som väljer att läsa in något i kategorin. Detta får en
ansiktsskyddande effekt, eftersom talaren undviker att framstå som kategorisk
eller fördomsfull, samtidigt som han eller hon kan uttrycka sin åsikt. I andra
fall i intervjusamtalen tycks detta snarare vara ett sätt att visa motstånd mot
kategoriseringar av en viss typ genom att inte använda dem. I nedanstående
exempel ur intervjusamtal Norr 2 ger mamma 4 uttryck för ett motstånd mot
att namnvalet blivit alltför prestigefyllt (ex. 27). Det antyds att det är en särskild grupp av föräldrar som hon tänker på och tar avstånd från, men någon
kategorisering av denna grupp görs inte.
Exempel 27. Man ska heta det häftigaste.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mamma 4:
Int:
Mamma 6:
Mamma 4:
Int:
Mamma 4:

Mamma 6:
Int:
Mamma 6:
Mamma 4:
Int:
Mamma 4:

Mamma 5:
Mamma 6:
Int:
Mamma 4:

neej jag tycker det är en sån himla namnhysteri
[mm]
[mm]
så att det är egentligen (.) är rätt (.) mycket
prestige nästan i vad ens barn heter tycker jag
mm (.) hur tänker du då?
neej men man ska heta det häftigaste och
konstigaste namnet man kan hitta ingen annan ska
heta så helst och
mm
mm
en stat i USA kanske ((skrattar))
ja men precis och man ska hitta på det själv
kanske och
mm
och väldigt laddat är det också sådär att ehm
”min bebis ska heta det här det får du inte ta”
nej okej
mm
ja
jo men det förstår jag
och jag (.) jag tror att det har hänt dom
senaste tio åren eller kanske femton i alla fall
att (.) det har blivit sån hysteri (.) för att
mina vänner det är ganska många som heter samma
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26
27
28
29

och sådär och (.) det är klart det kanske blir
det nu också men (.) nej! jag tror att jag
tycker att det är ganska laddat och mm och lite
hysteriskt över det

Mamma 4 säger i exempel 18 att hon tycker att det är en så himla namnhysteri
(rad 1) och att det egentligen är rätt mycket prestige nästan kring valet av
namn (rad 4–5). Att detta antas vara ett oväntat och potentiellt ansiktshotande
yttrande visas av de många epistemiska markörerna som används i det följande (ganska, jag tycker, jag tror, kanske, nästan, rätt, tycker jag), vilka får
effekten att direkthet undviks och styrkan eller allmängiltigheten i det sagda
tonas ner (se även Coates 1998:245, Nilsson 2005:57–60, S. Karlsson 2006:199).
Att mamma 4 är mycket engagerad och upprörd över detta indikeras av att
hon använder ovanligt många starkt betonade ord (markerade med fetstil i
samtalsutdraget). Efter att jag har bett henne utveckla vad hon menar (rad 6)
ger hon flera exempel. Namnet ska vara det häftigaste, konstigaste, något som
ingen annan har, kanske en stat i USA och gärna nyskapat (rad 7–14). Genom
att framhäva just dessa egenskaper och visa en tydligt kritisk hållning till dem
behandlar hon dem som socialt markerade och skapar ett avståndstagande
från de sociala positioner de förknippas med. Användningen av extremfallsformuleringarna (konstigaste, häftigaste, ingen annan, rad 7, 8) tydliggör
det extrema och konstiga i det beskrivna agerandet och legitimerar därigenom anklagelsen mot det (se även Pomerantz 1986:228, Hutchby & Wooffitt
1999:212, Kahlin 2008:97–100). Mamma 4 beskriver också namnvalet som
väldigt laddat (rad 16) och utvecklar detta genom ett dramatiserat exempel
där hon med förställd röst illustrerar hur några föräldrar hävdar ensamrätt
till ett namn (rad 17–18). Hon resonerar slutligen också kring hur hon tänker
sig att detta är en förändring som uppstått på senare år, eftersom det tidigare
var vanligare att många hette likadant, men kommer slutligen fram till att
det samma kanske gäller även idag (rad 22–26). Hon släpper därmed denna
hypotes, men håller fast vid sin ursprungliga syn på namnvalet som prestigefyllt. Från att tidigare ha talat om en sån himla namnhysteri (rad 1), rätt mycket
prestige (rad 4–5) och väldigt laddat (rad 16), använder hon emeller tid nu de
något mildare uttrycken ganska laddat (rad 28) och lite hysteriskt (rad 29).
I följande utdrag ur intervjusamtal Centrum 1 tar mamma 9 avstånd från en
grupp som inte heller etiketteras eller beskrivs, annat än med hjälp av några
namnexempel.
Exempel 28. Då kan man tänka efter.
1
2
3
4
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Mamma 9:

jag brukar alltid säga att det finns en massa
barn nu som heter Kevin och Noel till exempel
(.) och då kan man tänka efter (.) vad det är
för sorts föräldrar som står där bakom

Denna beskrivning görs i samband med en diskussion om ovanliga namn som
har lett in på ämnet fördomar kring namn. Mamma 9 nämner här några namnexempel (Kevin och Noel, rad 2) och uttrycker att hon förknippar denna typ
av namn med en viss typ av föräldrar. Hon ser således dessa namn som socialt
markerade. Att det rör sig om en gruppkategorisering visas av yttrandet vad
det är för sorts föräldrar (rad 3–4). I stället för att själv beskriva och etikettera den kategori som åsyftas lämnar hon emellertid detta helt åt åhörarna att
fundera över (då kan man tänka efter, rad 3). På så sätt undgår hon att framstå
som fördomsfull samtidigt som hon förmedlar sina associationer kring namnen
ifråga och tar avstånd från dessa (se även Wong 2008:291–292). Eftersom hon
antar att de övriga åhörarna kan lista ut vilka föräldrar hon tänker på förutsätter hon också att de delar hennes sociala kunskaper och erfarenheter. På så sätt
kan detta också få konsekvensen att samhörigheten mellan deltagarna framhävs, liksom deras gemensamma distans från den icke omnämnda kategorin
(se även Norrby 2004: 194, Wong 2008:291).
Lite tidigare i samma intervjusamtal (Centrum 1) har mamma 10 tagit
avstånd från personer som väljer namn efter världsartister. Detta sker i
samband med en diskussion där deltagarna förhandlar om vilken betydelse
omgivningens inställning till namnet kan få. Här diskuterar de fenomenet
topplistor över populära namn (ex. 29).
Exempel 29. Man är nog mer påverkad än man tror.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mamma 9:

Mamma 10:
Mamma 9:
Mamma 10:
Mamma 9:

Mamma 10:
Int:
Pappa 10:
Mamma 10:

men samtidigt (.) skulle jag se en lista (.) eh
så skulle jag kolla om Molly fanns med och jag
skulle bli sur om hon fanns med så jag måste
själv bli påverkad av att listan jag bryr mig
ändå (.) på nånstans
jaha ja
jag skulle inte vilja att var tredje barn helt
plötsligt började heta Molly
nej
då blir inte mitt barn så (.) *nej jag vet inte
vad det beror på men* (.) man är nog mer
påverkad än vad man tror kanske
mm (.) det är klart
mm
ja det är väl skönt att ändå de flesta vill
( ) på nåt sätt
ja (.) a jag kan nog säga att om jag skulle
hitta Agaton högt på nåt slags lista (.) och så
står det att (.) eh alla döpte sina barn i år
till Agaton på grund av denna världsartist
eller nånting då hade jag känt mig störd (.)
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22
23

för att då tror jag folk tror att jag också
gjorde det

Det är mamma 9 som först kommer in på ämnet och konstaterar att hon skulle
bli sur om hon hittade sitt barns namn på en sådan lista (rad 3). Verbformen
skulle framstår som viktig här eftersom den markerar att det rör sig om en
hypotetisk situation. Utifrån sin hypotetiska reaktion drar hon slutsatsen att
hon måste bli påverkad av vad dessa listor säger (rad 3–4) och att jag bryr mig
ändå (rad 4–5). Hon positionerar sig därigenom som mottaglig för trender i
namnbruket. Den hypotetiska situationen tycks bli ett sätt att närma sig ett
ämne som annars riskerar att bli socialt ansiktshotande. Mamma 9 implicerar
också att hennes reaktion kanske inte är den förväntade (samtidigt, ändå, rad
1, 5) (se även Nilsson 2005:134). Mamma 10 uttrycker heller inget stöd åt
åsikten utan markerar snarare neutralitet och en viss distans till det sagda
genom att säga jaha ja (rad 6) och därigenom bekräfta att det sagda var något
nytt eller oväntat (se även Green-Vänttinen 2001:143–144).
Mamma 9 fortsätter därefter att argumentera för sin ståndpunkt. Hon säger
nu att hon inte skulle vilja att var tredje barn helt plötsligt började heta Molly
(rad 7–8), eftersom detta skulle innebära att då blir inte mitt barn så… (rad
10). Här avbryter hon sig själv och säger skrattande att hon inte vet varför, men
konstaterar att man är nog mer påverkad än vad man tror kanske (rad 11–12).
Under denna tur använder hon flera epistemiska markörer (kanske, nog, jag
vet inte), vilket får en förmildrande funktion genom att tona ner säkerheten i
det sagda (se även Nilsson 2005:137–138, 141–142, S. Karlsson 2006:204).
Fram till denna punkt har de övriga deltagarnas uppbackning varit minimal.
Mamma 10 säger nu emellertid mm det är klart (rad 13). Detta kan vara ett
sätt att markera samarbetsvilja och välvilja, även om hon egentligen inte
håller med om det mamma 9 sagt (se även Shuy 1990:95, Green-Vänttinen
2001:198). På så sätt undviker hon också att hota mamma 9:s sociala ansikte.
Pappa 10:s lite längre kommentar därefter kan uppfattas på ett liknande sätt.
Han säger det är väl skönt ändå att de flesta vill... (rad 15) och positionerar
därmed sig själv som distanserad från de flesta samt beskriver detta avstånd
som skönt. Hans användning av epistemiska markörer (väl, ändå, på nåt sätt)
visar också att han förhåller sig till mamma 10:s tidigare ganska negativa
reaktion till det sagda och försöker återskapa enigheten.
Efter detta ger mamma 10 ett hypotetiskt exempel där en namnlista med
namnet Agaton skulle kunna påverka henne, nämligen om det i texten skulle
antas att alla föräldrar valt namnet efter exempelvis denna världsartist eller
nånting (rad 20–21). Mamma 10 beskriver att hon då skulle känna sig störd
(rad 21) eftersom det kan hända att folk tror att jag också gjorde det (rad
22–23). Hon implicerar här att hon inte vill förknippas med en världsartist
och att det skulle vara störande om omgivningen skulle tro detta om henne.
Omgivningens uppfattning tillskrivs på så sätt viss betydelse och hon kan
därmed visa solidaritet med mamma 9 (vilket också markeras av de inledande
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orden ja jag kan nog säga, rad 17) även om hon inte håller med henne helt
och hållet. På så sätt återskapas enigheten i gruppen. Medan mamma 9 i den
här diskussionen positionerar sig som trendig och känslig för omgivningens
reaktioner på namnet, positionerar sig mamma 10 och pappa 10 som mer
distanserade från omgivningen och allmänna populära trender. Samtidigt
märks att de alla försöker gå balansgång och undgå att hota vare sig sitt eget
eller de andras sociala ansikten.

10.2 Att önska en specifik livsstil för barnet
När föräldrar i materialet uttrycker önskningar om barnets framtid genom
namnvalet handlar det främst om utvecklingen av personlighetsdrag, framtida yrkespositioner och möjligheter till geografisk rörlighet. Det förekommer
också att de vill undvika att barnet blir utsatt för mobbning eller får svårt att
bli anställd. Genom att lyfta fram hur dessa förhoppningar har påverkat namnvalet skapar de en bild av vilket slags framtid de förväntar sig eller hoppas att
barnet ska få och positionerar därmed barnet i relation till olika livsstilar. De
visar också i vilken utsträckning de menar att namnet kan bli betydelsefullt
för barnets framtid samt lägger olika grader av ansvar på sig själva som namngivare respektive på barnet som namnbärare att påverka detta. I enkäterna
uttrycks önskningar om barnets framtid oftast i samband med att föräldrarna
beskriver motiven för namnvalet. I intervjusamtalen ställde jag emellertid
också en specifik fråga som uppmuntrade till denna typ av funderingar (Tror
ni att namnet kan komma att påverka barnets förutsättningar i framtiden på
något sätt?).

10.2.1 Personlighetsdrag
Några föräldrar uttrycker att de genom namnvalet har velat ge möjlighet till
eller uppmuntra att barnet utvecklar en viss personlighet. Det handlar då ofta
om personlighetsdrag såsom mod, styrka, självförtroende och en känsla av att
vara unik. På så sätt får namnet en känsloladdad och nästan magisk funktion
(jfr T. Andersson 1996:17, Søndergaard [2000]:11). Ronjas mamma uttrycker
i motiveringen av namnvalet att hon ville att namnet ska ge dottern mod och
inspiration. Namnets associationer till en fiktiv karaktär (Ronja Rövardotter)
som utmärker sig för att bland annat vara väldigt modig framstår som viktiga
i det sammanhanget. Mamman skriver så här:
Hoppas att min dotter skall få mod och bli inspirerad av sitt namn.
Vackert och mindre vanligt.
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Katjas föräldrar berättar att namnvalet för dem var ett sätt att underlätta för
barnet att som tjej kunna bli tagen på allvar. På så sätt tillskriver föräldrarna
sig själva ett stort ansvar för hur barnet i framtiden kommer att bli uppfattat.
Här framstår namnets estetiska karaktär som ”lite kaxigt” som en viktig resurs.
Föräldrarna skriver följande:
Vi ville vara helt överens och vi ville ha ett namn som ger pondus när
hon blir äldre. Som tjej kan det ibland vara svårt att tas på allvar i vissa
situationer och ett för sött namn förbättrar inte det (i vårt tycke!). Vi
ville ha ett fint och lite kaxigt namn.

I intervjusamtal Väst berättar mamma 12 i samband med en diskussion om
namnets påverkan på barnets framtid att hon ville att namnet ska få barnet
att känna sig speciell och därmed bli en speciell person. Ett utdrag ur detta
intervjusamtal visas i exempel 30.
Exempel 30. Det här att inte ha ett namn som alla andra.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mamma 12:

ja jag tror att just det här med mobbning och
(.) lite grann hur man eh (.) eh hur man ser
på sig själv kanske (.) lite grann och det här
att man har inte ett namn som alla andra (.)
tycker jag är väldigt viktigt för att man ska
känna sig speciell lite grann man ska inte vara
(.) Anna tre i klassen (.) och att (.) såna
saker gör ju att om man känner sig speciell så
blir man speciell tror jag (.) jag tyckte ju
Henry om vi skulle få en pojke (.) för då kände
jag att Henry NAMN nobelpristagare ((skratt))

Mamma 12 beskriver i exemplet hur hennes inställning till namnets påverkan
på barnets framtid fick konkret betydelse för vilka namn hon funderade kring.
Hon säger att hon tycker det är väldigt viktigt att inte ha ett namn som alla
andra för att därigenom kunna känna sig speciell (rad 4–6). Omnämnandet av
namnet Anna i det här sammanhanget (rad 7) antyder att det behandlas som
ett prototypiskt vanligt namn (jfr ex. 6.5 i avsn. 6.2.1). Hon tillägger också
att om man känner sig speciell så blir man speciell tror jag (rad 8–9). Hon
tillskriver därmed namnet stor betydelse och framhäver föräldrarnas möjlighet att påverka barnets framtid. Som ett exempel nämner hon att hon själv
funderat på namnet Henry för att det i kombination med efternamnet lät som
en nobelpristagare (rad 9–11). Att detta möts av ett långt skratt från övriga
deltagare (rad 11) kan kanske förstås som en kombination av att det sagda var
både oväntat och möjligen inte helt socialt acceptabelt. Eventuellt verkar det
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alltför prestigefyllt. Genom exemplet uttrycker mamma 12 sina förväntningar
på barnet och positionerar också sig själv socialt.

10.2.2 Yrken
Andra föräldrar uttrycker att de vid namnvalet funderat kring barnets framtida
yrkeskarriär och vill att namnet ska underlätta denna. Det handlar då både
om barnets möjligheter att få ett visst arbete och att lyckas inom detta arbete.
Några av de specifika yrkesinriktningar som nämns är företagschef, artist,
tandläkare och konsult. Föräldrarna till en pojke som har fått det ovanliga
namnet Lyon som sidonamn skriver att de valt namnet som ett möjligt framtida artistnamn och antyder på så sätt att detta är en yrkeskarriär som är fullt
trolig och som de inte har något emot.
Det andra namnet ville vi ha som ett ovanligt ”kändis”namn i fall barnet
blir känt i framtiden så kan ta det som ”artist-kändis”namn.

Williams föräldrar antyder i motiveringen av namnvalet att de hoppas på en
annan typ av framgångsrik yrkeskarriär för barnet. De skriver så här:
Vi ville ha ett vackert namn som passar även internationellt samt oavsett
ålder, vissa namn är bara fina då man är liten. Tänker kan en VD heta X
eller inte, skall funka i arbetslivet också.

I utdraget ur intervjusamtal Väster i exempel 31 diskuterar mamma 13 och
mamma 12 hur namnet kan underlätta barnets framtida karriär. De lyfter
främst fram vikten av att namnet syns i mängden.
Exempel 31. Ett namn är ju lite som ett varumärke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mamma 13:

Mamma 12:
Mamma 13:

amen vadå mobbning tror jag inte heller så
mycket för att idag är det nästan så att man
ska ha lite konstigt namn eller udda alltså
(.) ett eget namn (.) sådär (.) jag kände nog
mer så här karriärsak så om hon skulle bli nån
( ) nåt speciellt att det är ett namn som
skiljer sig från alla andra som som syns i
mängden (.) så jag tänkte nog mer på så här
lite karriär ((skrattar))
jamen ett namn är ju lite grann som ett
varumärke eller kan ju bli
ja
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13
14
15
16
17

Någon:
Mamma 12:
Mamma 13:

egentligen
mm
ja det hade jag nog lite sådär (.) jag hade
lite förhoppningar och förväntningar
((skratt))

Mamma 13 berättar här att hon tänkt kring namnet som en karriärsak (rad
5) och beskriver att ifall barnet skulle bli nåt speciellt (rad 6) så skulle det
ha ett namn som skiljer sig från alla andra (rad 7). Här impliceras inte att
det speciella namnet skulle hjälpa barnet att nå en sådan position, men att
det skulle vara bra att ha om barnet hamnade där. Genom att uttrycka denna
möjliga framtid för barnet bekräftar hon betydelsen av yrkesframgångar och
skapar en bild av den sociala position hon önskar för sitt barn. Eftersom hon
skrattar efter att hon berättat om detta skapar hon också en viss distans till sig
själv och det sagda (se även Sacks 1992b:275, Adelswärd 1998:19), vilket
minskar risken för ansiktshot och att hon uppfattas som alltför prestigefull
av de övriga deltagarna. Mamma 12 kommenterar då att namnet är eller kan
vara lite grann som ett varumärke (rad 10–11) och solidariserar sig på så sätt
med mamma 13. Slutligen tillägger mamma 13 med ett skratt att hon hade
lite förhoppningar och förväntningar (rad 15–16). Detta följs av ett långt och
hjärtligt skratt från samtliga deltagare (rad 17). En möjlig tolkning av detta är
att det inte är helt socialt acceptabelt att uttrycka sig så som mamma 13 gjort,
men att de övriga ändå förstår och accepterar hennes ståndpunkt. Genom att
förenas i skrattet bekräftas också enigheten i gruppen (se även Adelswärd
1992:140, Sacks 1992b:571).
I intervjusamtal Centrum 1 kommer mamma 10 in på ett liknande resonemang om namnets betydelse för karriären. Hon påpekar emellertid att det inte
bara är viktigt att göra ett intryck med namnet, utan också att man inte hänger
fast vid det. Denna del av intervjusamtalet förekommer i samband med en
diskussion om ovanliga namn, där pappa 10 tidigare har uttryckt att det var
viktigt att namnet var riktigt och inte för ovanligt men då bemötts av skämtsam skepsis från en annan deltagare (se ex. 3 i avsn. 6.1.2).
Exempel 32. Göra ett intryck med namnet.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Mamma 10:

nej för att det jag jag kan känna eller både
jag och eh NAMN eh jobbar ju en hel del och
har jobbat som konsulter och annat och
(presenterar) sig och då är det väldigt
viktigt också att (.) kunna göra ett intryck
(.) med namnet att man kommer ihåg att (.) vad
man heter för att det är unikt men också att
man inte hänger fast vid namnet och (.)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mamma 9:
Mamma 10:
Någon:
Mamma 10:
Int:
Mamma 10:

precis som du säger eh att man liksom ”heter
han det”
mm
”och va varför då” eller hela den här
mm
för att då tar man ju liksom egentligen bort
lite intresset för personen
ja
och så fastnar man på namnet (.) eh upplever
jag (.) och det det vill vi ju inte det ville
vi inte skulle hända (.) då hade det varit (.)
roligare att kalla honom nåt vanligt i så
fall

Mamma 10 beskriver här att hon upplever det som väldigt viktigt att kunna
göra ett intryck med namnet när man presenterar sig i sitt arbete (rad 4–6). På
så vis får namnvalet för henne en emotiv funktion (jfr T. Andersson 1996:17)
som ska väcka omgivningens uppmärksamhet och känslor. Härvid hänvisar
hon också till sina egna och partnerns erfarenheter av att jobba som konsulter.
Hon positionerar sig därmed i ett visst yrke och lånar dess status som argument
för sina åsikter. Mamma 10 nyanserar emellertid betydelsen av ett unikt namn
genom att betona att det inte bara ska göra att omgivningen kommer ihåg
vad personen heter (rad 6–7), utan också undvika att skapa alltför mycket
intresse för namnet på bekostnad av personen (rad 8–15). Hellre än ett sådant
namn som skulle skymma personen säger mamma 10 att hon skulle ha valt nåt
vanligt (rad 20). Hon ser alltså namnets uppgift som att dra uppmärksamhet
till personen, men inte överskugga den.
Det är emellertid inte alla föräldrar som tror att namnet har någon betydelse
för barnets framtid. Några menar snarare att det är möjligt för varje individ att
fritt forma sin framtid oberoende av namnet. Även Hagström (2006:28) fann
i sin undersökning att några informanter påpekade att det inte är namnet utan
vem man är som spelar någon roll. Hon tolkar detta beteende som motsägelsefullt eftersom namn inte samtidigt kan vara helt neutrala och ge upphov till
tydliga associationer. Jag menar emellertid att sådana uttalanden också kan
ses som ett sätt att aktivt påverka samhällets sociala ordning. Genom att ge
uttryck för ett motstånd mot att namnet påverkar omgivningens uppfattning
av bäraren visar dessa personer att de inte upplever denna ordning som något
självklart, utan som något orättvist som bör förändras. Det kan också vara ett
sätt att framstå som politiskt korrekt. I utdragen ur intervjusamtal Centrum 1
som visas i exempel 33 uttrycker pappa 10 att han tror att olika namn skapar
olika fördomar som kan påverka barnet, men detta motsägs genast av mamma
9 som för fram en annorlunda åsikt.
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Exempel 33. Jag tror inte att namnet sätter så mycket.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Pappa 10:

Mamma 9:
Int:
Mamma 9:

Int:
Mamma 9:

amen det ligger mycket det ligger ju en del
eh fördomar i namnen (.) vissa namn är
maktnamn andra namn är (.) ja har andra
associationer (.) och det är väl dom man måste
kolla att att ((bebis skriker)) ( ) det är ju
((bebis skriker)) ( )
jag tror inte det riktigt *faktiskt*
mm?
nej jag har aldrig tänkt på det men när jag
tänker efter nu så tror inte jag att (.)
namnet eh (.) sätter så mycket liksom (.) man
är (.) personligheten man kan heta nåt
märkligt och folk bryr sig inte för att man är
naturlig med sitt namn
mm
det är när min mamma kommer hem och läser min
åttaåriga dotters skolkatalog (.) hon går ju på
NAMN PÅ SKOLA här (.) och då sitter hon och
läser högt i soffan (.) ”herregud vilka
konstiga namn Elise kan man heta så” Elise har
aldrig ens reflekterat över att det är konstiga
namn för att det är så mycket (.) det är
invandrare och det är (.) lite andra märkliga
namn som kommer dom tänker inte själva på (.)
men hade nån hetat Barbie när vi växte upp (.)
det hade ju inte varit roligt (.) men nu är det
ju liksom ut- (.) vad ska jag säg

((…))
28
29
30
31
32

Mamma 9:

men det är ju vi ändå som lägger fördomarna på
(.) våra barn (.) dom är ju fördomsfria från
början det är ju vi som börjar (.) att säga
att det är ju lite konstigt det namnet kan man
heta det och det ehm (.) ibland

Pappa 10 talar i exemplet ovan inledningsvis om fördomar kring namn och
nämner maktnamn (rad 3) och namn med andra associationer (rad 3–4).
Genom att föra in makt som en relevant faktor i sammanhanget antyder
han en hierarkisk samhällssyn där detta är av betydelse. Mamma 9 avbryter
honom dock och säger att hon inte håller med om detta (rad 7). Genom att
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skrattande tillägga ordet faktiskt (rad 7) avdramatiserar hon avståndstagandet
från pappa 10 och uttrycker också att det sagda är något oväntat (se även
Nilsson 2005:183–184) som kräver denna markering för att inte bli potentiellt
ansiktshotande. Hon utvecklar sedan sitt resonemang och konstaterar att man
kan heta nåt märkligt och folk bryr sig inte för att man är naturlig med sitt
namn (rad 12–14). Det hon motsätter sig är alltså inte att vissa namn ses
som märkliga eller väcker andra associationer, utan att detta skulle påverka
omgivningens förhållningssätt till namnbäraren. Den samhällssyn hon förespråkar ger individen större frihet och möjlighet att påverka sin framgång.
Hon berättar sedan om hur hennes mamma kan uttala sig om hennes dotters
klasskamraters namn som konstiga (rad 16–20), medan dottern själv aldrig
ens reflekterat över att det är konstiga namn för att det är så mycket (rad
21–22). Hon implicerar att det idag är så vanligt med konstiga namn att dessa
inte längre uppfattas som konstiga. Hon uttrycker också att det var skillnad
när hon själv växte upp (rad 25–27). Lite senare återkommer hon till ämnet
och konstaterar att det är vi som lägger fördomarna på våra barn (rad 28–29).
Barnen ses alltså som fördomsfria och oskyldiga, medan de vuxna ses som
fördomsfulla och skapare av diskriminerande beteende.

10.2.3 Geografisk rörlighet
För några föräldrar har namnets möjligheter till framtida geografisk rörlighet
för barnet varit viktiga aspekter vid namnvalet. Visserligen uttrycker många
fler föräldrar att de ville ha ett ”internationellt” namn (se avsn. 9.2), men det
är inte alltid ett sådant namn sätts i relation till en viss framtid för barnet. När
föräldrarna specificerar att de ville ha ett internationellt namn för att underlätta
för barnet vid exempelvis framtida resor eller i jobbsammanhang skapar de
emellertid en tydligare bild av sina förväntningar. Olivias föräldrar skriver i
sin motivering av namnvalet att de tror att barnet både kommer att resa och
ha internationella arbetskontakter i framtiden, vilket kräver ett namn som kan
uttalas på flera språk:
1) namnet skulle stämma överens med hur barnet såg ut för oss båda
2) inte för vanligt så att det fanns risk för flera med samma namn på
dagis/skola 3) Inte för ovanligt så att barnet kan ”smälta in” 4) Lätt att
uttala på engelska och helst på fler språk – vi tror att den generationen
kommer att resa mycket och jobba med utländska kamrater 5) Bra om
det ”klingar” med äldre syskonets namn.

Föräldrarna till en pojke som har fått namnet Leo som tilltalsnamn och Gabriel
som andranamn beskriver att deras funderingar kring framtida geografisk rörlighet påverkat namnvalet på ett särskilt sätt:
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Om vår son flyttar till Israel kan han välja mellan att kalla sig Leo (inte
hebreiskt) eller Gabriel (modernt, israeliskt namn).

Resonemang om förväntningar på framtida geografisk rörlighet för barnet
förekommer också i intervjusamtalen. I utdraget ur intervjusamtal Norr 2 i
exempel 34 berättar mamma 6 att hon och hennes partner ville ha ett namn
som fungerar både i Sverige, Finland och i en större internationell kontext
med tanke på möjligheten att barnet får ett internationellt jobb.
Exempel 34. Man ska kunna uttala det.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Mamma 6:
Int:
Mamma
Int:
Mamma
Int:
Mamma
9
Mamma
Mamma

6:
6:
6:
5:
6:

Någon:
Mamma 6:
Mamma 5:
Mamma 6:
Int:
Mamma 6:

Int:
Mamma 6:

Mamma 5:
Mamma 6:

och att man ska kunna uttala det (.) just i
Sverige och Finland
mm (.) det var just uttalet som var det viktiga
ja
mm
på så sätt
mm
mm dels det och dels att det inte får ha nån
annan betydelse alltså som
mm
Fanny på svenska blir ”Fänny” på engelska (.)
vilket är fram och bakdel i (.) Australien är
det (.) bakdel och i England är det framdel
[och]
[ja!]
och det kanske inte är så roligt att (.)
nej
alltså ha ett internationellt jobb sen i
framtiden och så heter man ”Fänny” liksom
mm
så att (.) det funderade vi eller (.) hade vi
liksom som baktanke nånstans att nåt sånt får
det inte bli
mm
likadant att världen är så liten nu (.) så att
man måste kunna uttala det framför allt på
engelska då som är ett
mm
ett sånt stort språk

Mamma 6 berättar i början av utdraget att hon ville att namnet ska kunna
användas på språken svenska och finska (rad 1–2), vilka det tidigare har
framgått att familjen har kopplingar till. Senare framgår det att hon även
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funderat över en vidare internationell gångbarhet (rad 18). Hon framhäver att
det främst var namnets uttal och betydelse på de olika språken som hon och
hennes partner funderade kring (rad 3, 9) och ger också ett exempel på ett
namn (Fanny) som hon menar har en olämplig betydelse på engelska. Detta
kommenterar hon ironiskt alltså ha ett internationellt jobb sen i framtiden
och så heter man ”Fänny” liksom (rad 18–19). Hon implicerar därmed att ett
internationellt jobb är en tänkbar framtid för barnet och att namnets betydelse på andra språk än svenska därför kan bli viktig. Den starka betoningen
på orden jobb och Fanny i det här sammanhanget lyfter fram motsättningen
mellan dessa, det vill säga mellan det seriösa i ordet jobb och det komiska i
den engelska betydelsen av ordet fanny (se även Gumperz 1982:104). På så
sätt kontrasteras det seriösa sammanhanget som namnet ska användas i med
den skämtsamma innebörden som namnet uppfattas ha.

10.2.4 Undvika mobbning
Det förekommer slutligen även att föräldrar motiverar namnvalet med att de
velat undvika att barnet blir mobbat. Då så är fallet handlar det inte om att de
uttrycker förväntningar om barnets framtid genom namnvalet utan snarare ger
de uttryck för farhågor som de vill undvika. Joels föräldrar skriver så här om
namnvalet:
Enkelt namn som även fungerar på andra språk. Kort namn. Att namnet
inte rimmar på något som barnet kan bli retat för.

För många flerspråkiga föräldrar blir denna typ av funderingar också ett viktigt
sätt att försöka påverka barnets framtid. En familj med anknytning till turkisk
kultur skriver följande:
Mammas favoritnamn. NAMN37 är ett namn som är lätt att uttala både
i Sverige och Turkiet. Inget namn man kan mobba med. Jag/mamman
tycker det är viktigt att välja ett bra namn som passar barnet utan att
han/hon blir mobbad. Jag har sett många utländska barn bli mobbade
p.g.a. det. Ingen förälder vill att deras barn ska må dåligt p.g.a. sitt
namn + när min dotter ska söka jobb kommer det gå mycket lättare än
om hon skulle haft ett ovanligt turkiskt namn.

För mamman i detta exempel tycks namnvalet ha varit ett viktigt sätt att
undvika en framtida mobbningssituation och senare diskriminering i yrkeslivet. Om hon hade valt ett namn som är kulturellt markerat menar hon att
37
Det aktuella namnet är mycket ovanligt bland nyfödda år 2007 och har därför utelämnats av
konfidentialitetsskäl.
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hon hade bidragit till att barnet skulle få svårigheter och må dåligt, vilket hon
sett många exempel på i sin omgivning. Genom att välja ett namn som inte är
särskilt kulturellt markerat hoppas hon kunna undgå detta.
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11. Positioner i samverkan

I kapitlen 6–9 beskrevs de vanligaste sociala positioneringarna på lokal nivå
och deras samvariation med makrosociala variabler. Där behandlades emellertid varje position för sig, vilket ger en något förenklad bild av identitetsskapandet. I själva verket kombinerar föräldrarna ofta en mängd olika positioneringar under namngivningsprocessens gång. I det här kapitlet analyserar jag
hur detta sker. Först utgår jag, i avsnitt 11.1, från några enskilda föräldrar och
undersöker vilka positioneringar de skapar och kombinerar under ett intervjusamtal. Därefter diskuterar jag, i avsnitt 11.2, vilka övergripande mönster som
framträder i materialet när det gäller hur föräldrarnas sociala etablering samverkar med positioner på lokal nivå.

11.1 Positioner i samverkan på lokal nivå
I det här avsnittet vill jag belysa hur olika positioneringar under ett och samma
intervjusamtal kan samverka på komplexa, varierande och ibland motsägelsefulla sätt. Jag vill också visa hur samtal om namnvalet ger föräldrarna möjlighet att antingen upprepa och bekräfta, eller komplettera och omskapa de positioneringar som det valda namnet indexerar. För detta syfte har jag valt ut fyra
föräldrar ur olika intervjugrupper vilkas löpande resonemang i samtalet har
detaljanalyserats. Dessa föräldrar skapar sinsemellan helt olika sociala positioneringar och har valts ut för att illustrera spridningen i materialet, men de
ska inte ses som representativa för respektive intervjugrupp. Av utrymmesskäl
redovisas inte samtliga samtalsutdrag som ligger till grund för analysen, utan
enbart ett mindre antal. Jag hänvisar också till exempel i tidigare kapitel där de
aktuella föräldrarna figurerar. Analysmetoden är den samma som för tidigare
samtalsanalyser. En skillnad gentemot tidigare samtalsanalyser är dock att jag
här på ett tydligare sätt också inbegriper de valda namnen och hur dessa kan
relateras till föräldrarnas positioneringar i samtalen.
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11.1.1 Mamma 1 – modern, estetisk och lite originell
Mamma 1 deltar tillsammans med två andra mammor i intervjusamtal Norr
1. Hon har tidigare figurerat i samtalsutdragen i exempel 5, 10 och 25. Jag
får uppfattningen att hon är i åldern 20–25 år och hon framstår som en av de
yngsta mammorna i gruppen. Mamma 1 har en dotter som heter Felicia. Detta
namn blev mycket populärt under 1990-talet (Brylla 2004:79 ) och har fortsatt
få runt 500–600 nya bärare varje år även i början av 2000-talet (SCB 2010a).
Vidare är det ett av de få mycket vanliga namnen bland nyfödda i Sverige år
2007 som inte är tvåstavigt. Namnet är av latinskt ursprung, men förknippas
troligen inte med denna kultursfär av allmänheten. Det förekommer i den
dansk-norske författaren Aksel Sandemoses (1899–1965) roman Varulven
(1958), liksom i ett flertal välkända sångtexter av den svenske vissångaren
Cornelis Vreeswijk (1937–1987), såsom Felicia Adjö (1968), Klagovisa till
Felicia (1978) och Felicia pratar (1978).
Den samtalsstil mamma 1 använder kan beskrivas som engagerad och
informell (se Tannen 1984:149, Norrby 2004:208). Hon delar med sig av personliga erfarenheter (se ex. 35, 36) och använder en del narrativa och dramatiserande inslag när hon talar (se ex. 35, 36). Vidare uttrycker hon ofta
starka åsikter (framgår av samtliga exempel) och skapar flera sociala kategoriseringar (svensson-namn, ex. 5; lattemammor, ex. 25). Hennes raka sätt
bidrar till att skapa en humoristisk stämning och möts ofta av skratt från
övriga deltagare (se ex. 5, 25, 35, 36). Samtidigt använder hon vissa medel
(epistemiska markörer och turtillägg) som kan få en ansiktsskyddande effekt
genom att de bidrar till att förhindra att hon uppfattas som alltför direkt eller
värderande. Detta förekommer särskilt efter att hon uttryckt en stark åsikt
(se ex. 5, 10, 25, 35). Under intervjusamtalets gång skapar mamma 1 flera
olika lokala positioneringar. Mest återkommande är positioneringarna som
modern, estetisk och originell.
I exempel 10 visades att då föräldrarna i intervjusamtal Norr 1 diskuterar
inspirationskällor för namnvalet skapar mamma 1 en modern positionering
genom att ta avstånd från gamla namn, vilka hon uppfattar som konstiga, inte
direkt normala och inte jättebra. Mamma 1 berättar här också att hon tyckte
det var enklare att hitta lämpliga flicknamn än lämpliga pojknamn och att ett
av de få pojknamnsförslag som hon och hennes partner hade kommit överens
om var Liam. Eftersom detta namn var mycket ovanligt i Sverige före 2000talet (SCB 2010c) och förknippas med en engelskspråkig kultursfär (bland
annat genom namnförebilder såsom brittiske musikern Liam Gallagher och
irländske skådespelaren Liam Neeson) innebär omnämnandet av detta namn
ännu en modern positionering, men också en positionering som angloamerikanskt orienterad. Även om mamma 1 positionerar sig som modern tar hon
avstånd från namn och föräldrar som hon uppfattar som trendiga. I exempel
25 visades hennes beskrivning av den sociala kategorin lattemammor som
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hon menar saknar barnperspektiv och ser namnet som en accessoar. Där positionerar hon sig själv som mer fokuserad på namnets praktiska aspekter och
på barnet än på namnets estetiska värden och på sig själv. På så sätt skapas en
skillnad gentemot de trendiga mammor hon tar avstånd från.
Andra gånger positionerar sig mamma 1 i stället som mer fokuserad på
namnets estetik och sitt eget perspektiv. När föräldrarna diskuterar vad som
upplevdes som viktigt vid namnvalet berättar mamma 2 att hon funderat
mycket på att barnet själv ska kunna tycka om och inte skämmas för det namn
som det får. I kontrast till detta lyfter mamma 1 fram vikten av att känna för
namnet (ex. 35).
Exempel 35. Man ska känna för namnet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mamma 1:
Int:
Mamma 1:

Int:
Mamma 1:

Int:
Mamma 1:

Någon:
Int:
Mamma 1:

nånting som jag tycker är viktigt det är att
man ska känna för namnet
mm
för jag tror om du känner för namnet så är det
alltså (.) det blir ju personen sen (.) namnet
blir personen
ja
och eh (.) mm alltså när hon kom så först sa
jag (.) Patricia (.) egentligen (.) eeh (.) men
man är ju så himla liksom det är så mycket att
ta in med en gång där och så han ”men är inte
Felicia finare” ja ba (.) jo det är det
faktiskt! ((skratt)) (.) det är det faktiskt!
och då liksom kände jag bara nej men Felicia
blir jättebra
mm
så alltså det viktigaste är att man ska känna
för det namnet man väljer det är det ska du ska
tycka om det själv (.) så tror jag om du tycker
om det själv så tycker även barnet om det för
det är ju ändå den personen du kommer älska
ja
mm
på nåt sätt

I exemplet argumenterar mamma 1 för att man som förälder ska utgå från
sig själv, sin egen smak och sina egna känslor vid namnvalet. Hon säger att
namnet blir personen sen (rad 5–6) och att om du tycker om det så tycker även
barnet om det (rad 19–20). Hon skapar också en kort berättelse i det här sammanhanget (rad 8–15), där hon berättar i dialogform om hur hon och hennes
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partner ändrat valet av namn efter barnets födsel eftersom de kom på att ett
annat namn var finare. Här använder hon direkt anföring och förställer rösten
något när hon markerar det som sägs av hennes partner (rad 11–12). Genom
att lyfta fram betydelsen av den egna smaken (känna för, tycka om, rad 2, 4,
17–18, 19) och namnets estetiska karaktär ( finare, rad 12) skapar hon också
en estetisk positionering. Hon positionerar sig också som fokuserad på sin
egen känsla inför namnet snarare än omgivningens eller barnets uppfattning.
Det viktiga för henne var inte att välja ett namn som hon kunde vara överens
med sin partner om eller som bäst passade barnet, utan det namn som hon
själv tyckte mest om. Genom att nämna att hon även funderat på ett annat
namn (Patricia), som i likhet med det valda namnet (Felicia) också har en viss
utländsk klang och slutleden -icia – visar hon att hon har en specifik estetisk
smak när det gäller förnamn. Hon får enbart en svag uppbackning sagd med
tyst röst av någon av de andra samtalsdeltagarna (rad 22). Avslutningsvis gör
hon turtillägget på nåt sätt (rad 24), vilket får en förmildrande funktion och
minskar styrkan i den åsikt hon argumenterat för (se även Nilsson 2005:172).
När föräldrarna diskuterar vanliga och ovanliga namn skapar mamma 1
en originell positionering. I exempel 5 visades att hon tar avstånd från namn
som hon kategoriserar som svensson-namn och namn som hon beskriver som
väldigt vanliga. Därigenom intar hon en position som mer originell. Genom
att dessutom hänvisa till att det är en smaksak skapas här också en estetisk
positionering. I samband med diskussionen om vanliga och ovanliga namn
berättar mamma 1 vidare att hon fått sitt namn efter en prinsessa (ex. 36).
Exempel 36. Döpt efter princess Di.
1
Mamma 1:
2
3
Int:
4
Mamma 1:
5
6
Int:
7
Mamma 1:
8
Int:
9
Mamma 1:
10
11
12 Int:
13 Mamma 3:
14 Mamma 1:
15
16
17
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det var faktiskt jag måste bara få eller min
bror bestämde faktiskt mitt namn
jaha!
för jag föddes eehm (.) ja eller några dagar
innan hon gifte sig med prins Charles
ahaa
så jag är döpt efter ”princess Di” då
ahaa
kan inte hon få heta ”princess Di” nej för det
är en titel säger mamma då ”princess” eller
prinsessa (.) ehm men hon kan få heta NAMN
ååh
nej vad gulligt
så eh (.) det så så är det eller därför heter
jag NAMN för jag skulle egentligen hetat (.)
ehm ((uttalar engelskt)) ”Deborah” och jag
säger det så bara för att jag tycker att det är

18
19
20
21
22

det enda sättet som det låter normalt på
((skratt)) men eh det blev det inte tack gode
Gud! ((skratt)) (.) i dagens läge (.) nej! (.)
namn är jättefina men (.) det får inte vara för
för ovanligt

I exempel 36 berättar mamma 1 att hon egentligen skulle ha hetat Deborah,
vilket hon säger med engelskt uttal (rad 16). Eftersom hon föddes några dagar
innan den engelska prinsessan Diana (som hon genomgående kallar Di med
engelskt uttal, rad 7, 9) gifte sig med prins Charles föreslog hennes storebror emellertid att hon skulle få namn efter henne och mamman valde ett
namn som delvis liknar hennes, vilket har utelämnats i exemplet av konfidentialitetsskäl. När mamma 1 börjar berätta om att hennes bror var den som
föreslog hennes namn använder hon adverbet faktiskt (rad 1, 2), vilket antyder
att detta behandlas som något anmärkningsvärt (se även Nilsson 2005:107).
Jag bekräftar också detta genom att förvånat utropa jaha (rad 3) och när hon
fortsatt att berätta säger jag intresserat ahaa (rad 6, 8), vilket troligen uppmuntrar henne att berätta vidare. Mamma 1 skapar en kort berättelse om hur
namnvalet gick till (rad 9–11), där hon berättar händelseförloppet i form av
en dialog mellan mamman och storebrodern med en kombination av direkt
anföring och omarkerad anföring. Berättelsen innebär att hon skapar en
koppling mellan sig själv och den välkända prinsessan och framställer detta
som något positivt och speciellt. Både jag och mamma 3 tycks också uppfatta
berättelsen som positiv och gullig (rad 12, 13).
Därefter berättar mamma 1 om namnet Deborah som hon egentligen
skulle ha fått (rad 14–20) och uttrycker sin tacksamhet för att föräldrarna inte
valde detta namn, vilket hon inte tycker låter normalt om man inte uttalar det
på engelska (rad 18). Hennes starka värdering av namnet (rad 18) och hennes
starkt uttryckta tacksamhet (rad 19–20) bemöts av skratt från övriga deltagare. Avslutningsvis konstaterar mamma 1 att det får inte vara för ovanligt (rad
21–22). Här skapas en positionering som mindre originell. Eftersom hon inte
tar avstånd från alla ovanliga namn utan bara de mest ovanliga, vilket indikeras av bestämningen för (rad 21), blir positioneringen emellertid ändå lite
originell, om än betydligt svagare än den som skapades i det tidigare resonemanget om svensson-namn.
Sammanfattningsvis skapar mamma 1 varierande lokala positioneringar i
intervjusamtalet. Det förekommer både att hon positionerar sig som mycket
originell och som mindre originell. Vidare förekommer det både att hon positionerar sig som estetisk och fokuserad på sin egen uppfattning av namnet
och som mer praktisk och fokuserad på barnets perspektiv. Variationen tycks
hänga samman med vilket ämne som behandlas, men också vilka sociala
grupper olika positioner framstår som förknippade med och hur hon vill förhålla sig till dessa. Hennes komplexa hållning speglar relativt väl de positio203

neringar som indexeras av det valda namnet Felicia. Detta namn förknippas
med samtiden, men är varken extremt ovanligt eller extremt vanligt och är
inte heller nyskapat. Vidare kan det uppfattas som melodiskt samtidigt som
det inte är svårt att stava eller uttala.

11.1.2 Pappa 10 – traditionell, internationell och lite originell
Pappa 10 deltar tillsammans med sin partner och en annan mamma i intervjusamtal Centrum 1. Han har tidigare figurerat i exempel 3, 9 och 23 samt
helt kort i exempel 29 och 33. Jag får uppfattningen att han är i åldern 36–40
år och han och hans partner framstår som de äldsta deltagarna i gruppen.
Pappa 10 har en son som har fått namnet Agaton. Detta namn har förekommit
i Sverige sedan början av 1800-talet (Otterbjörk 1984:73). Dess ursprung är
grekiskt, men det förknippas inte med denna kultursfär. Namnet är mycket
ovanligt och bärs endast av några hundra personer i Sverige (enligt SCB
2010e). År 2007 var det färre än 10 barn som fick namnet som förnamn (enligt
SCB 2010d).
Den samtalsstil pappa 10 använder i intervjusamtalet kan beskrivas som
respektfull och formell (se Tannen 1984:149, Norrby 2004:208). Han använder
en del formella ord och uttryck (såsom i princip, visserligen, certifiera, namnlängd, se ex. 3, 9, 23), men inga narrativa eller dramatiserande inslag och
sällan starkt värderande ord och uttryckssätt (i ex. 33 talar han dock om maktnamn).
Pappa 10 positionerar sig vid flera tillfällen under intervjusamtalet som
traditionell. Detta har redan visats i exempel 9 där han berättar om att de valt
namn ur släkten och antyds också i exempel 3 där han argumenterar för att
det namn de valt ska ses som väl etablerat och ”riktigt”. Omnämnandet av
industrimagnaterna i familjen Wallenberg i exempel 3 bidrar också till att
skapa en särskild social positionering, där dessa personer ses som auktoriteter. På ett liknande sätt kan omnämnandet av maktnamn i exempel 33 ses som
en särskild positionering där makt anses betydelsefullt.
Han positionerar sig också som internationellt orienterad och undviker
en markerat utlandsorienterad position. I exempel 23 visades att pappa 10
uppfattar att många i omgivningen tror att hans namn är kinesiskt och att han
därför brukar bifoga ett foto när han exempelvis söker jobb för att undvika att
bli tagen för en kines. Där tar han således avstånd från en utlandsorienterad
position och antyder en orientering mot det svenska. I samband med att han
berättar om namnvalet i början av intervjusamtalet skapas däremot en mer
internationellt orienterad position (ex. 37).
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Exempel 37. En väldigt internationell bakgrund.
1
2
3
4
5

Pappa 10:
Mamma 10:
Pappa 10:

(aha!) en viktig sak att det ska fungera på
många språk
ja (.) det har vi sagt
både franska spanska gärna finska språk
germanska språk

((…))
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mamma 10:

Pappa 10:

Mamma 10:
Pappa 10:
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa

9:
10:
9:
10:

nej men för oss var det ju viktigt för NAMN
har ju en (.) bakgrund från (.)
[sydamerika (.) så eeh]
[eh men väldigt internationell bakgrund (.)
pratar många språk i familjen] (.) vi reser
mycket
så att det
så där så att eh det kändes ju väldigt för vår
del väldigt viktigt
men NAMN? är det svenskt [namn eller?]
[NAMN är danskt]
det är danskt till och med
för namnet NAMN är också danskt (.) men
min far är från Uruguay (.) eh vi jobbar (.)
med både Brasilien eh spanskspråkiga områden
och (.) engelskspråkiga (.) så att eh ja

I den första delen av utdraget i exempel 37 har föräldrarna just diskuterat
inspirationskällor. Pappa 10 kommer då plötsligt på ytterligare en sak som
var viktig för honom vid namnvalet och som han inte nämnde när han tidigare blev tillfrågad om varför de valde namnet, nämligen namnets internationella gångbarhet (rad 1–2). Mamma 10 bekräftar också att detta var något de
funderat över (rad 3). Därefter preciserar pappa 10 vilka språk de funderat
kring: både franska, spanska, finska språk och germanska språk (rad 4–5).
Däremot nämner han inte explicit engelska, vilket annars är det språk som
oftast nämns i detta sammahang. Genom att lyfta fram denna internationella
bredd som viktig skapas en positionering som internationell.
Efter detta följer ett långt inlägg av en annan deltagare (mamma 9) som
motsätter sig betydelsen av ett internationellt namn, vilket har utelämnats i
exemplet ovan. Detta tycks upplevas ansiktshotande av mamma 10 och pappa
10 som i den andra delen av utdraget försvarar sitt agerande. Det är mamma
10 som först säger något (rad 6). Hon motiverar deras positionering med att
pappa 10 har en sydamerikansk bakgrund (rad 6–8). Genom att starkt betona
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oss (rad 6) skapas en kontrast till ett underförstått du eller ni som antas stå för
det mamma 9 tidigare sagt. Samtidigt som mamma 10 preciserar pappa 10:s
bakgrund beskriver han den själv som väldigt internationell (rad 9). Medan
mamma 10 alltså tycks positionera honom som orienterad mot en specifik
annan kultur positionerar pappa 10 sig själv som mer internationell. Han
fortsätter också att motivera denna internationella positionering med att det
talas många språk i familjen och att de reser mycket (rad 10–11), vilket ger
intryck av en vidare kulturell tillhörighet än enbart sydamerikansk. Valet av
ett internationellt gångbart namn tycks därmed också bli ett sätt att skapa en
tillhörighet till och samhörighet med en internationell släkt och innebär därför
också en traditionell, familjeorienterad positionering.
Mamma 10 bekräftar denna positionering genom att tillfoga så att det
(rad 12), vilket visar att hon ser pappa 10:s beskrivning som goda argument
för deras val att överväga namnets internationella gångbarhet och gör dem
till sina. På så sätt betonas också att namngivningen ses som ett gemensamt
projekt som rör dem båda. Pappa 10 avslutar därefter resonemanget på samma
sätt som mamma 10 inledde det, genom att säga att detta för vår del (rad
13–14) var något viktigt (rad 14). Genom att parafrasera mamma 10 och än
en gång starkt betona vår (rad 13) bekräftas återigen samhörigheten mellan
mamma 10 och pappa 10 och kontrasten gentemot mamma 9. Betoningen på
vår bidrar också till att undvika att hota mamma 9:s sociala ansikte genom att
tydliggöra att de inte menar att hon borde ha funderat i samma banor utan att
det är den speciella bakgrunden som har gett upphov till deras ståndpunkt.
Mamma 9 ger ingen uppbackning under denna del av samtalet men frågar
efteråt om pappa 10:s namn är svenskt (rad 15). Det tycks som att hon är
konfunderad över hans kulturella bakgrund och hur det stämmer överens
med hans förnamn. Pappa 10 svarar då att hans namn är danskt (rad 16, 18)
och fortsätter att berätta att det är hans pappa som kommer från Sydamerika
(rad 19). Han säger därefter att vi jobbar med flera olika språkområden (rad
19–21), som för att än en gång motivera behovet av internationell gångbarhet.
Uttrycket vi jobbar antyder också att det rör sig om ett familjeföretag. Eftersom detta lyfts fram som viktigt för namnvalet finns det kanske en förhoppning om att sonen också kommer att arbeta där som vuxen och då får behov
av ett internationellt namn. Detta förstärker i så fall också den traditionella,
familjeorienterade positioneringen.
Pappa 10 positionerar sig också som lite originell under intervjusamtalet.
När jag i början av intervjun frågar hur det kom sig att det blev namnet Agaton
säger han bland annat att namnet inte ska vara alltför vanligt. Formuleringen
är emellertid relativt svag och antyder att det inte rör sig om någon extremt
originell positionering. Senare under intervjusamtalet tar pappa 10 tydligt
avstånd från en extremt originell position och argumenterar för att det valda
namnet ska ses som väl etablerat och riktigt (se ex. 3). Kombinationen av en
traditionell och en lite originell positionering behandlas där av övriga deltag206

are som oväntad och något som pappa 10 måste arbeta för att legitimera. När
han i det sammanhanget talar om att undvika det som alla andra heter tycks
avståndstagandet gälla en modern eller trendig position snarare än en vanlig
position.
Sammanfattningsvis positionerar sig pappa 10 i första hand som en traditionell namngivare. Han värdesätter det etablerade och traditionella och
sätter också stort värde på familj och karriär. Samtidigt skapar han vid flera
tillfällen en positionering som lite originell. Kombinationen av tradition och
originalitet ifrågasätts av andra samtalsdeltagare och leder till att han måste
försvara och argumentera för sin position. Pappa 10 positionerar sig också
som internationellt orienterad och tar avstånd från alltför utländskt markerade
namn. Hans sätt att positionera sig i samtalet speglar relativt väl de positioner
som det valda namnet indexerar. Namnet Agaton har funnits relativt länge
i Sverige, men har få namnbärare år 2007. Det uppfattas troligen inte som
kulturellt markerat, men heller inte som typiskt svenskt.

11.1.3 Mamma 13 – originell
Mamma 13 deltar tillsammans med tre andra mammor i intervjusamtal Väst.
Hon har tidigare figurerat i exempel 15 och 31 och kommer senare att figurera i
exempel 42. Min uppfattning är att hon är i åldern 26–30 år och en av de äldsta
deltagarna i gruppen. Mamma 13 använder en samtalsstil som kan beskrivas
som engagerad och informell (se Tannen 1984:149, Norrby 2004:208). Hon
skapar flera berättelser under intervjuns gång (se ex. 38) och använder en hög
grad av humor (se ex. 15, 31, 38) och viss dramatisering när hon talar (se ex.
38). I hennes tal förekommer en del intensifierande uttryck (wow, flashigt,
Gud, se ex. 38, 39). Hon delar också med sig av erfarenheter av privat karaktär, vilka dock inte återges här.
Mamma 13 har en dotter som har fått namnet Amanda. Detta namn var
mycket populärt under 1980- och 90-talen (Brylla 2004:35), men också i
början av 2000-talet, även om antalet nya bärare nu har minskat och namnet
inte längre tillhör de allra vanligaste förnamnen i landet (SCB 2010a). Det är
till ursprunget latinskt och har den etymologiska betydelsen ‘älskvärd’.
Mamma 13 positionerar sig flera gånger under intervjusamtalets gång som
originell. Redan i början av intervjusamtalet etablerar hon denna positionering
i samband med att föräldrarna diskuterar vilka namnförslag de valde mellan
(ex. 38).
Exempel 38. Lite flashigare.
1
2

Mamma 13:

ja vi hade nog väldigt (.) jag hade ju mina
Molly och Vilda och det tyckte min sambo var
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Int:
Mamma 13:

Int:
Mamma 13:

(.) det var inga namn för honom
nähä
ja han ville ha mer de här traditionella namnen
och jag ville ha konstiga namn (.) så vi vad vi
än kom fram till var (.) ja det var inte lätt
nej
för han var väldigt så det skulle vara Anders
eller (.) Anna eller Sara möjligtvis att man
kunde byta S:et till ett Z då för att göra det
lite flashigare men (.) ((skrattar))

I exemplet berättar mamma 13 att hon och hennes partner hade svårt att
komma överens om ett namn eftersom de hade olika smak. De namn som
mamma 13 tyckte om (Molly, Vilda, rad 2) ansåg partnern vara inga namn (rad
3). Partnerns ifrågasättande av de nämnda namnens autenticitet kan syfta på
att det ena namnet är relativt nyskapat (Vilda) och att det andra namnet (Molly)
har en smeknamnsliknande form med ett namnslut på -y (jfr avsn. 7.2.1). När
mamma 13 sedan utvecklar sin beskrivning av situationen kategoriserar hon
de namn som partnern ville ha som traditionella (rad 5) och de namn hon
själv ville ha som konstiga (rad 6). Det negativt värderande uttrycket konstiga
tyder på att hon här använder partnerns perspektiv och kategoriserar namnen
på det sätt som han skulle göra. Eftersom det rör sig om förnamn som år 2007
var mycket ovanliga i Sverige (SCB 2010a) och eftersom många ovanliga
namn beskrivs som just ”konstiga” av andra föräldrar som tar avstånd från
en originell position (jfr avsn. 6.1.1) kan mamma 13:s positionering i det här
sammanhanget ses som originell. I kontrast till den egna originella positioneringen positionerar hon sambon som mer traditionell. Utifrån dessa olikheter
konstaterar hon också att namnvalet var inte lätt (rad 7).
Hon utvecklar sedan beskrivningen ytterligare och ger några exempel på
namn som hennes partner ville ha (Anders, Anna, Sara, rad 9–10). Dessa är
alla namn som är mycket vanliga i Sverige och bärs av fler än 10 000 personer
i landet som helhet (enligt SCB 2010e) och som har varit etablerade här under
lång tid. Mamma 13 tillägger också att hennes partner möjligtvis kunde gå
med på att byta ut bokstaven ‹s› till ett ‹z› för att på så sätt göra det lite flash
igare (rad 11–12). Genom uttrycket att namnet gärna får synas i mängden
(vara flashigt) bekräftas den originella positioneringen. När mamma 13 sedan
tillägger men, gör en kort paus och därefter skrattar (rad 12) skulle det kunna
tolkas som att partnerns förslag inte var tillräckligt originella för henne och
inte avhjälpte konflikten. Det skulle emellertid också kunna röra sig om en
modifiering av beskrivningen flashigare.
Det har också visats i tidigare exempel att mamma 13 ofta skapar en
originell position. I exempel 42 berättar hon att hon till skillnad från de andra
deltagarna i gruppen inte funderade kring hur det skulle bli för barnet att heta,
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säga och stava sitt namn utan var mest mån om att namnet skulle klinga bra
för mig. Hon berättar också i det sammanhanget att hon ville ha ett namn som
var lite eget, inte som alla andra och såhär wow. På så sätt positionerar hon sig
där som originell genom strävan efter att skilja sig från mängden, men också
som estetisk genom att lyfta fram namnets klang och stil. Även i exempel 15
visades att mamma 13 skapar en originell position. Där diskuterar föräldrarna
internationell gångbarhet och hon berättar då att hon inte funderat så mycket
på detta, men att hon däremot tyckte det var lite roligt att ett av förnamnen
(Inga) är typiskt svenskt. Därigenom skapar hon en svenskorienterad position,
men hon tillägger också att hon tyckte det var lite häftigt att namnet också är
ett ord och positionerar sig därmed som originell och förtjust i ordlekar.
I exempel 25 diskuterar föräldrarna namnets påverkan på barnets framtid
och risken för mobbning. Mamma 13 berättar där att hon inte tror att namnet
kan påverka på det sättet eftersom idag är det nästan så att man ska ha lite
konstigt namn eller udda alltså. Hon positionerar sig då som originell, men
också som modern eftersom hon fäster vikt vid det samtida (idag) och trendiga
(man ska ha). När hon fortsätter med att berätta om sina förhoppningar om
barnets karriär och att det skulle vara bra med ett namn som syns i mängden
om barnet skulle bli nåt speciellt befästs den originella positioneringen. Hon
antyder också att en framgångsrik karriär för henne innebär just att bli igenkänd.
Den engagerade samtalsstil som mamma 13 använder i intervjusamtalet
illustreras i exempel 39. Föräldrarna har där just diskuterat huruvida de
har haft eller har tänkt att genomföra någon namngivningsceremoni eller
ett religiöst dop och mamma 13 berättar då om hur det gick till när dottern
döptes. Hon skapar en berättelse med högt tempo och en hög grad av inlevelse
och dramatisering genom en blandning av omarkerad anföring (se Eriksson
1997:165) när hon återger partnerns tal (rad 7, 11), direkt anföring när hon
återger sitt eget tal och sina egna tankar (rad 5, 22, 25, 26, 27), samt en förställd röst (rad 6, 7, 11, 27) och ljudillustrationer (rad 11–12). Den första delen
av berättelsen handlar om hur hennes partner glömde byta skor och den andra
delen handlar om hur hon själv glömde vilken psalm hon skulle läsa. Både
i början och slutet av berättandet (rad 2, 32, 33) konstaterar mamma 13 att
det blev ett roligt dop, vilket kan ses som evalueringar av berättelsen som
beskriver hur lyssnarna ska tolka den och motiverar varför den är intressant att
lyssna på (se även Eriksson 1997:131–132, Norrby 1998:155–157, 258–260).
Medan de två första evalueringarna (rad 2, 32) görs av mamma 13 själv sker
den sista (rad 33) genom att hon med hjälp av direkt anföring rapporterar hur
andra personer sade sig uppleva dopet. Intrycket av att det blev ett roligt dop
förstärks vidare genom att mamma 13 nästan hela tiden talar med skrattande
röst. Skildringen tycks också tolkas som humoristisk av de andra deltagarna,
eftersom de skrattar vid flera tillfällen (rad 14, 27).
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Exempel 39. Ett rätt roligt dop.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

eh (.) så vi hade väl (.) vi la lite *dopfika
efter* om det var ja det var jättekul (.) det
snurrigt som bara den (.) *jag har ett minne
kom inspringandes på rosa såna där foppatofflor
med blommor på inkutandes där så (.) sa jag
”men herregud vad har du på fötterna?” och så
kollade han ner ”argh!” och så var det bara
igen (.) så hade jag massa kompisar där efter
mig med grejor och (.) och jag med henne för
hon sov givetvis och så vände vi mitt i kyrkan
”ja just det mina skor också!” så ((härmar
upprepade klickljud)) och*
Personal38: dom är ju nästan självlysande också såna
Mamma 14: *ja* ((skrattar))
Mamma 13: *och så himla jag var jättefin också så så
par jättefina rosa* (.) men det det blev
jättebra tillslut faktiskt och Amanda skötte
sig helt *exemplariskt* ((skrattar))
Någon:
mm
Personal: ja just det var redigt när du själv var lite
stressad det kan påverka ( )
Mamma 13: ja jag var rättså rejäl fast sen kom jag på
*men herregud min psalmbok för jag skulle läsa
en bön också hade jag ju lovat prästen så
((skrattar)) kom man ju på nej va! (.) så jag
fick bara tag på en psalmbok och så tänkte jag
”amen jag tar den här” ((skratt)) och jag
tänkte jag var väl bara om jag inte hittar den
så får jag väl ta den här jag får improvisera
så precis i sista sekunden så hittade jag den
precis och (.) ja så det var (.) det blev väl
att (.) ja det blev nog ett rätt roligt dop
så* det sa dom flesta efteråt gud vad roligt!
Mamma 13:

Sammanfattningsvis positionerar sig mamma 13 nästan genomgående som
originell. Denna positionering kompletteras emellertid också vid några tillfällen av en estetisk och en modern positionering, samt i ett fall av en svenskorienterad positionering. Trots att positioneringarna delvis är varierande
framstår de aldrig som motsägelsefulla. Mamma 13:s positioneringar i samtalet speglar emellertid inte särskilt väl de positioner som indexeras av det
38

Detta syftar på föräldragruppens ledare som var närvarande under intervjusamtalet.
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valda namnet. Namnet Amanda kan inte beskrivas som särskilt originellt och
inte heller som särskilt modernt eller typiskt svenskt. En orsak till denna diskrepans är troligen föräldrarnas olikheter i smak och därmed behov av att
kompromissa som mamma 13 själv beskriver i samtalet (se ex. 38). Strax efter
utdraget i exempel 42 där hon berättat att hon ville ha ett lite eget namn säger
hon dessutom explicit att nu fick jag ju ett namn i alla fall som är lite vanligare
och visar därmed att detta inte riktigt var den typ av namn som hon hade tänkt
sig. Genom att samtala om namnvalet får mamma 13 därför en möjlighet att
positionera sig på ett helt annat sätt än enbart det valda namnet antyder.

11.1.4 Mamma 17 – traditionell, vanlig och praktisk
Mamma 17 deltar tillsammans med sin partner och fyra andra föräldrar i
intervjusamtal Söder. Hon har tidigare figurerat i exempel 16 och kommer
senare att figurera helt kort i exempel 44. Jag får intrycket att hon är i åldern
26–30 år och hon framstår som en av de yngsta deltagarna i gruppen. Hennes
samtalsstil kan beskrivas som delvis respektfull och formell och delvis engagerad (jfr Tannen 1984:149, Norrby 2004:208). Hon använder vissa formella
uttryck (såsom visserligen, gedigen, antagligen, hörsägen, se ex. 16, 40, 41),
men skapar vid några tillfällen också berättelser där hon använder en del inlevelse och viss dramatisering genom dialogform och en förställd röst (se ex. 40).
Mamma 17 har en dotter som heter Majken. Detta namn fick endast 85
nya bärare år 2007 och hör inte till de vanligaste förnamnen, men har ökat
stadigt i popularitet under 2000-talet (SCB 2010a). Det var också mycket
populärt i början av 1900-talet (Brylla 2004:150). Det är av tyskt ursprung,
men förknippas generellt inte med denna kultursfär.
Under intervjusamtalet positionerar sig mamma 17 vid flera tillfällen
som vanlig, praktisk och traditionell. I exempel 16 visades det också att hon
positionerar sig som svenskorienterad genom att i motsats till övriga samtalsdeltagare uttrycka att hon inte ville ha ett internationellt namn eftersom detta
skulle innebära en utslätning av namnskicket. I exempel 40 skapar mamma
17 en traditionell positionering i samband med att hon ombeds berätta om
namnvalet i början av intervjun.
Exempel 40. Det hade nog farmor gillat också.
1
2
3
4
5
6
7

Mamma 17:

Majken har varit med (.) länge det var ett sånt
där namn som (.) eeh ((bakgrundsljud)) dök upp
lite av en slump eh (.) som vi sa ”om man får
nån dotter nån gång så Majken skulle hon kunna
heta” ah lite så där men eh och sen så var det
ändå att man hade en ganska (.) gedigen lista
framför allt på tjej (.) namnen där killnamnen
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8
9
10
11
12
13
14

var svårare (.) eeh (.) och så (.) var vi lite
inne på att ”aja men det ger sig nog” när hon
(.) ploppar ut liksom det (.) då står det nog i
pannan på henne men det (.) det gjorde det inte
riktigt så det var det var lite ångest där ett
par dar ((tyst skratt)) innan vi hade bestämt
oss vad hon skulle heta ((tyst skratt)) och eh

((…))
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mamma 17:

Pappa 17:
Mamma 17:

såå lyckades vi plocka ut samma två namn och då
blev det Majken och Hilda som vi hade och valde
på där i slutändan (.) såå har du en (.) farmor
(.) vars syster hette Majken som (.) din (.)
farmor gärna pratar (.) om ibland det (.) var
en sån här syster som gick bort tidigt i ah när
hon var tjugo och din farmor är nittio nu så
att det var ju ett par år sen
mm
men sådär så att det var ju lite sådär det hade
nog (.) farmor gillat också så då blev det (.)
Majken fick segra där

När mamma 17 berättar om namnvalet skapar hon en berättelse som illustrerar
och ger mening åt händelseförloppet. I berättelsen används direkt anföring
(rad 3, 9, 24) för att återge dialog och adverben sen (rad 5) och så (rad 8, 12,
15, 17, 25) för att introducera nya scener och föra handlingen framåt. Eriksson
(1997:125) påpekar att så tycks vara det omarkerade sättet att inleda en sats
i samband med berättelser. Starkt betonade ord markerar vid flera tillfällen
(rad 11, 12, 15, 18) nya vändningar och oväntade händelser, medan de andra
gånger används för att göra distinktioner och modifieringar av det sagda (rad
1, 4, 5, 20). Mitt i berättandet (efter rad 14) blir mamma 17 avbruten av en
annan samtalsdeltagare som frågar vilken av föräldrarna som tog initiativet till
namnet, vilket leder till att hon berättar om hur föräldrarna skapat varsin lista
som de sedan fick plocka ur två namn från till en gemensam diskussion. Denna
passage har av utrymmesskäl uteslutits ur exemplet. Av berättelsen framgår att
det valda namnet Majken funnits med länge i föräldrarnas tankar, men att det
som slutligen avgjorde valet var dess anknytning till en släkting. Hon säger
att det var ju lite sådär det hade nog farmor gillat också (rad 24–25). På så
sätt visar hon att hon uppskattar att det finns ett sammanhang runt namnet
och gärna vill glädja släkten och positionerar sig därmed som traditionell och
familjeorienterad.
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När föräldrarna lite senare i intervjusamtalet diskuterar vilka kriterier de
haft för namnvalet skapar mamma 17 en positionering som vanlig och praktisk
(ex. 41).
Exempel 41. Det skulle vara ganska enkelt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pappa 17:
Mamma 17:
Pappa 17:
Mamma 17:
Int:
Mamma 17:

Int:
Mamma 17:

Int:
Mamma
Pappa
Mamma
Int:
Mamma

17:
16:
17:
17:

vi hade väl eh att det skulle vara ganska
enkelt
ja ehm (.) nu är väl inte Majken det mest
nej
vanliga men det är ändå ett så här ett namn som
står i almanackan
ja
nej men lite så där att (.) det är (.) det är
ett gammalt namn (.) men eh (.) alla alla alla
barnen heter inte Majken
nej
men det är antagligen inte så konstigt så att
man (.) måste fråga om vad det är för namn
heller det var väl lite det som kanske Hilda
föll på att det eh blir (.) ”är det Hilda eller
Hilma eller Tilda eller” (.) alltså lätt att
det blir (.) fel sen var ju det en (.) lite (.)
annorlunda form utav dom här (.) Vilma Tilda
ja just det
formerna också men eh (.) ja nej det (.)
ja
det var nog lite så som vi tyckte
mm
lagom lagom

I exemplet är det pappa 17 som först börjar besvara min fråga om huruvida
de funderade över några särskilda kriterier för namnvalet (rad 1–2). Därpå tar
emellertid mamma 17 över berättarrollen (rad 3) och utvecklar och problematiserar det som sagts. Att det rör sig om just ett rollövertagande och inte
enbart en hjälpsam ifyllnad antyds av att inskottet är relativt långt och att
pappa 17 aldrig återfår ordet (se även Norrby 2004:218). Pappa 17 har berättat
att de ville ha ett ganska enkelt namn (rad 1–2), men mamma 17 är mån om
att förtydliga att det valda namnet kanske inte är det mest vanliga (rad 3–5)
men ändå står i almanackan (rad 6). På så sätt skapar hon en koppling mellan
enkla och vanliga namn samt namn som är väletablerade. Positioneringen blir
därför både praktisk och vanlig och antyder att hon uppfattar dessa positioner
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som näraliggande. Hon utvecklar därefter resonemanget och konstaterar att
namnet är gammalt (rad 9) men att alla barnen heter inte det (rad 9–10).
Konjunktionen men (rad 9) mellan dessa båda beskrivningar antyder att hon
generellt uppfattar gamla namn som vanliga bland nyfödda i omgivningen.
Eftersom hon uttrycker sig positiv till det som är gammalt, men negativ till
det som är populärt och modernt idag skapas här en traditionell positionering.
I det vidare resonemanget (rad 12–20) anknyter hon till en annan deltagares
tidigare avståndstagande från namn som är svåra att uppfatta och som man
måste fråga om hur de stavas. Mamma 17 berättar att en orsak till att namnet
Hilda inte blev valt var att det lätt kunde förväxlas med andra namn (rad
15–17). Genom att lyfta fram detta övervägande av namnets användbarhet
bekräftar hon här den tidigare antydda praktiska positioneringen. Hon antyder
också att hon har en specifik smak vad gäller namn eftersom de nämnda
exemplen alla är namn som kan förknippas med förra sekelskiftet 1800/1900.
Avslutningsvis (rad 24) konstaterar mamma 17 att namnet ska vara lagom,
vilket återigen antyder ett avståndstagande från alla extrema positioner och
en önskan om att namnet ska smälta in i mängden. På så sätt upprepas här
positioneringen som vanlig.
Sammanfattningsvis positionerar sig mamma 17 främst som traditionell,
vanlig och praktisk i intervjusamtalet. Dessutom skapar hon vid något tillfälle också en positionering som svenskorienterad. Hennes positioneringar i
intervjusamtalet framstår som väl sammanhållna. De tycks också spegla de
positioner som antyds av det valda namnet relativt väl. Namnet Majken är
inte av svenskt ursprung, men det är väletablerat i Sverige och kan nog därför
uppfattas som svenskt och vanligt. Det har inte varit särskilt populärt under
senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet, vilket gör att det kan
uppfattas som gammaldags. Det har heller ingen ovanlig form eller stavning,
vilket gör att det kan uppfattas som praktiskt.

11.2 Samverkan mellan lokal nivå och makronivå
I kapitlen 6–9 framgick det att skapandet av specifika positioneringar på lokal
nivå i viss mån tycks hänga samman med föräldrarnas sociala etablering
(utifrån de makrosociala variablerna ålder, utbildning, boende, språksituation,
samt barnets kön). Detta tyder på att lokala och makrosociala positioner samverkar i någon mån. I det här avsnittet sammanfattas hur denna samverkan
ser ut, med utgångspunkt i resultaten från tidigare kapitel. Eftersom liknande
mönster framkommer utifrån mammans och pappans uppgifter redovisar jag
endast resultat utifrån mammans uppgifter. Jag vill också i det här sammanhanget upprepa att jag inte menar att föräldrars sociala etablering automatiskt
genererar ett visst agerande i namngivningen. Snarare menar jag att föräldrar
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(aktivt eller vanemässigt) använder sig av namngivningsprocessen som en
resurs för att positionera sig själva och barnet på olika sätt i relation till lokala
och makrosociala positioner. Sambanden mellan olika positioner, värderingar
och handlingsmönster uppstår därför genom att många föräldrar med likartad
social etablering agerar och värderar på ett likartat sätt.

11.2.1 Lokala positioner i relation till mammans ålder
Mammans ålder är den makrosociala variabel som får störst betydelse för
vilka lokala positioner (se figur 3, kap. 5) som skapas genom namngivningsprocessen. Det är emellertid sällan majoriteten av mammorna i en viss åldersgrupp som skapar en viss positionering, utan ofta rör det sig om ungefär hälften
eller under hälften av mammorna. I några fall är sambanden linjära, så att en
viss positionering skapas proportionerligt oftare i relation till mammans ålder.
Oftast går det emellertid snarare en skiljelinje mellan de två lägsta och de
två högsta åldersgrupperna. En sammanfattning av sambanden mellan lokala
positioner och mammans ålder visas i figur 4.
Praktisk
Internationellt
orienterad

Vanlig

Utlandsorienterad

Traditionell

Modern

Svenskorienterad

Originell
Estetisk

Föräldrar över 30 år
Föräldrar upp till 30 år
Föräldrar 26–35 år

Figur 4. Lokala positioner i relation till mammans ålder.
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Som figuren visar har lokala positioneringar som befinner sig i den vänstra
delen av modellen oftare skapats av mammor som är över 30 år, det vill säga
mammor i de två äldsta åldersgrupperna 31–35 år och minst 36 år. De har
oftare än yngre mammor positionerat sig som ”vanliga”, ”traditionella” och
”svenskorienterade”. Dessutom finns det bland dessa mammor också fler som
har positionerat sig som ”internationellt orienterade” än bland yngre mammor.
Resultaten i tidigare kapitel har bland annat visat att det är fler som har valt
ett mycket vanligt namn med minst 10 000 bärare i Sverige ju äldre mamman
är (se tabell 1). Mammorna i den högsta åldersgruppen (minst 36 år) har
också i högre grad än andra positionerat sig som vanliga genom att markera
svarsalternativet ”önskade ej” för namnegenskapen ”är ovanligt” (se tabell 4).
Vidare har det visat sig att det är dubbelt så många som har motiverat valet av
tilltalsnamn med att det ska vara internationellt då mamman är minst 31 år än
då hon är yngre (se tabell 39). Dessutom har egenskapen ”är internationellt”
värderats som viktigare bland mammor i de två högre åldersgrupperna än i de
två lägre åldersgrupperna (se tabell 43).
Eftersom mammorna över 30 år är mer positiva till inhemska namn, liksom
traditionsanknutna namn och namn som inte sticker ut ur mängden framstår
de som mer konservativa i namngivningen än yngre mammor. De tycks vilja
förmedla sociala betydelser som har att göra med normalitet, kontinuitet,
släktband, historisk förankring samt det som är inhemskt, välkänt, gammalt,
riktigt och rejält. I stället tar de avstånd från namn som de uppfattar som
extrema, skrytiga, speciella, konstiga, påhittade, nya, moderna, trendiga eller
utländska. De typer av namn som oftare väljs av äldre mammor är namn som
är mycket vanliga i befolkningen som helhet (såsom David, Erik, Kristina och
Sara), namn som förknippas med äldre generationer (såsom Arvid, Henry, Iris
och Sigrid) och namn som kan ses som specifikt svenska (såsom Axel, Knut,
Loke och Åsa). Samtidigt är det också dessa mammor som i störst utsträckning positionerar sig som internationellt orienterade, vilket tyder på att den
kulturella orienteringen kanske främst ska ses som ett avståndstagande från
en angloamerikansk orientering.
Mammor som är högst 30 år, det vill säga mammor i de två lägsta åldersgrupperna ≤ 25 år och 26–30 år har i stället oftare skapat lokala positioneringar som befinner sig i den nedre och högra delen av modellen i figur 4.
De har i högre grad positionerat sig som ”estetiska” och ”originella” genom
namngivningsprocessen. Resultaten i tidigare kapitel visar att mer än hälften
av de enspråkiga svensktalande mammorna som är högst 30 år har angett ett
estetiskt motiv för tilltalsnamnet (se tabell 30). Dessutom har mer än 75 %
av de allra yngsta mammorna upp till 25 år och nästan 60 % av mammorna
i åldern 26–30 år värderat egenskapen ”låter vackert” som något ”mycket
viktigt” (se tabell 34). Vidare har mer än en fjärdedel av de enspråkiga svensktalande mammorna som är högst 25 år motiverat valet av tilltalsnamn med
att det ska vara ovanligt (se tabell 31). Eftersom de yngre mammorna är mer
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positiva till originalitet och estetisk utsmyckning framstår de som mer kreativa och nyskapande i namngivningen än de äldre. De tycks i högre grad vilja
förmedla sociala värden som har att göra med det som är annorlunda, unikt,
speciellt, häftigt, snyggt, fint, kreativt och roligt. I stället tar de avstånd från
namn som de uppfattar som enkla, tråkiga, genomsnittliga, dussinnamn och
svensson-namn. Några exempel på namn som har valts av yngre mammor
för att vara ovanliga är Eli, Iza, Vigor, Wilma och Winston. Några namn som
har valts av mammor i samma åldersgrupp för att vara estetiskt tilltalande är
Alaine, Florence, Nestor och Vincent.
Slutligen kan det också påpekas att mammor i de två mellersta åldersgrupperna (mammor 26–30 år och 31–35 år) oftare än andra positionerar sig som
moderna. Bland dem är det flest som har valt ett namn som är relativt nytt i
Sverige (såsom Dexter, Mio, Novalii, Phoenix och Ronja) och som därmed är
starkt förknippat med samtiden (se tabell 22). Namnegenskapen ”är modernt”
har också värderats som viktigare av föräldrarna i de mellersta åldersgrupperna (se tabell 23). Skapandet av en modern positionering går alltså på tvären
genom den annars återkommande skillnaden mellan föräldrar i lägre och
högre åldersgrupper och lyfter i stället fram en mittengrupp. Kanske kan detta
förklaras av att en positionering som modern enkelt låter sig kombineras med
både konservativa positioneringar (som traditionell, vanlig, svenskorienterad)
och kreativa positioneringar (som estetisk, originell, internationellt orienterad,
utlandsorienterad). Den tillför emellertid också delvis andra sociala värden
genom att lyfta fram det som är samtida och trendigt, vilket kan vara förklaringen till att den undviks av både föräldrarna i de lägsta och högsta åldersgrupperna.

11.2.2 Lokala positioner i relation till mammans utbildning
Mammans utbildning får också relativt stor betydelse för vilka lokala positioneringar som skapas genom namngivningsprocessen. Det rör sig främst
om en skillnad mellan mammor med och utan universitetsutbildning. Endast
i några fall skiljer sig mammor med lång universitetsutbildning (minst 3 år)
från mammor med kort universitetsutbildning (1–2 år). Även utifrån utbildning är det sällan majoriteten av föräldrarna i en viss grupp som skapar en viss
positionering, utan ofta rör det sig om ungefär hälften eller under hälften. En
sammanfattning av sambanden mellan lokala positioner och mammans utbildning visas i figur 5.
Figuren visar ett mönster som liknar det som framkom i relation till föräldrarnas ålder och antyder en överlappning mellan positioner som skapas
av mammor i högre åldersgrupper och mammor med universitetsutbildning
samt mellan positioner som skapas av mammor i lägre åldersgrupper och
mammor utan universitetsutbildning (detta diskuteras ytterligare i avsnitten
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13.2.1 och 13.5). Mammor som har någon form av universitetsutbildning har
oftare skapat positioner som befinner sig i den vänstra delen av modellen,
det vill säga ”vanliga”, ”traditionella” och ”svenskorienterade”. De har också,
precis som äldre föräldrar, oftare positionerat sig som ”internationellt orienterade”. Dessutom har de ofta positionerat sig som ”estetiska”, vilket utifrån
ålder emellertid snarare förknippas med yngre än äldre föräldrar. Resultaten
i tidigare kapitel visar att mammor med universitetsutbildning i högre grad
än andra har positionerat sig som vanliga genom att markera svaret ”önskade
ej” för egenskapen ”är ovanligt” (se tabell 3). Vidare visar resultaten att det
framför allt är föräldrar med minst 3 års universitetsutbildning som har motiverat namnvalet med att namnet ska vara ”vanligt” (se tabell 2). Det är också
nästan bara föräldrar med minst 3 års universitetsutbildning som har motiverat
namnvalet med att namnet ska vara ”svenskt” (se tabell 35). Dessutom är det
en större andel föräldrar som har använt de resurser som skapar en traditionell
positionering bland mammor med någon form av universitetsutbildning (se
tabell 18). Det är också föräldrar med universitetsutbildning som oftast har
svarat att de valde namnet så att det fungerar på flera språk eller i flera länder
(se tabell 42). Slutligen är det en större andel som har motiverat både valet av
tilltalsnamn och sidonamn med att de ska vara estetiskt tilltalande på något
sätt då mamman har universitetsutbildning (se tabellerna 31 och 32).
Praktisk
Internationellt
orienterad

Vanlig

Utlandsorienterad

Traditionell

Modern

Svenskorienterad

Originell
Estetisk

Har universitetsutbildning
Har ej universitetsutbildning

Figur 5. Lokala positioner i relation till mammans utbildning.
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Mammorna med universitetsutbildning framstår därmed som mer konservativa i namngivningen än mammor utan sådan utbildning. De tycks oftare vilja
förmedla sociala betydelser som har att göra med normalitet, kontinuitet, släktband, historisk förankring samt det som är inhemskt, välkänt, gammalt, riktigt
och rejält. I stället tar de avstånd från namn som de uppfattar som extrema,
skrytiga, speciella, konstiga, påhittade, nya, moderna, trendiga eller utländska. Samtidigt finns det också många bland mammorna med universitetsutbildning som tycks vilja förmedla sociala betydelser som har med estetiska
kvaliteter och internationell gångbarhet att göra. Den konservativa tendensen
framstår därmed inte som lika genomgående som bland mammor i de högre
åldersgrupperna. Snarare skulle man kunna tala om en tendens att mammor
med universitetsutbildning dominerar i de flesta positioner i modellen. Detta
framhäver att det inte rör sig om någon sammanhållen grupp, utan att det finns
flera olika förhållningssätt i namnvalet som kan förknippas med mammor med
universitetsutbildning.
Mammor som saknar universitetsutbildning har i stället oftare positionerat
sig som ”originella” och ”utlandsorienterade”. Resultaten i tidigare kapitel
visar att de oftare än andra har motiverat namnvalet med att namnet ska vara
ovanligt (se tabell 30). De visar också att mammor utan universitetsutbildning
i högre grad än andra har värderat namnegenskapen ”är ovanligt” som något
”mycket viktigt” (se tabell 10). Vidare har de oftare än andra valt namn som
kan ses som kulturellt markerade, det vill säga i de flesta fall som förknippade med en angloamerikansk kultursfär (se tabell 47). Mammorna utan universitetsutbildning framstår därför som mer kreativa än mammor med sådan
utbildning. De tycks i högre grad vilja förmedla sociala värden som har att göra
med det som är annorlunda, unikt, speciellt, häftigt, kreativt, roligt och angloamerikanskt. I stället tar de avstånd från namn som de uppfattar som enkla,
tråkiga, genomsnittliga, dussinnamn och ”svensson-namn”. Några exempel på
ovanliga namn som har valts av föräldrar utan universitetsutbildning är Elrik,
Grace, Juni, Silas och Tess. Några exempel på namn som förknippas med en
angloamerikansk kultursfär och som har valts av föräldrar utan universitetsutbildning är Alicia, Melanie, Liam, Nicole och William.
Det kan noteras att utbildning och ålder också samverkar i flera fall. Det
rör sig då om att lång utbildning och hög ålder respektive kort utbildning
och låg ålder får liknande betydelser och att dessa betydelser förstärks då de
kombineras. Exempelvis är det en stor andel som har motiverat namnvalet
med att det ska vara estetiskt tilltalande bland mammor som är högst 30 år och
bland mammor med lång universitetsutbildning, men andelen är allra störst
bland mammor som både är högst 30 år och har lång universitetsutbildning
(se tabell 30). På samma sätt är det en mycket liten andel som har skapat en
svenskorienterad positionering bland mammor som är högst 30 år och bland
mammor som saknar universitetsutbildning, men den allra minsta andelen
som har skapat en sådan positionering finns bland mammor som både är högst
30 år och saknar universitetsutbildning (se tabell 37).
219

11.2.3 Lokala positioner i relation till familjens boende
Familjens boende får endast begränsad betydelse för skapandet av lokala
positioneringar genom namngivningsprocessen. Det handlar främst om att
familjer som bor i radhus/villa skiljer sig från familjer som bor i någon form
av lägenhet. I de flesta fall skiljer det runt 10 procentenheter mellan familjer
med de olika boendeformerna, vilket innebär att skillnaderna är små. I regel
framkommer inga skillnader mellan familjer som bor i hyresrätt respektive
bostadsrätt. Sambanden sammanfattas i figur 6.
Praktisk
Internationellt
orienterad

Vanlig

Utlandsorienterad

Traditionell

Modern

Svenskorienterad

Originell
Estetisk

Boende i radhus/villa
Boende i lägenhet (bostadsrätt eller hyresrätt)

Figur 6. Lokala positioner i relation till familjens boende.
Som figuren visar är det endast ett fåtal lokala positioneringar som familjens
boende tycks få betydelse för. Då familjen bor i radhus/villa är det fler som
har positionerat sig som praktiska eller traditionella än då familjen bor på
annat sätt. Familjer som bor på detta sätt har i högre grad än andra värderat
namnegenskapen ”är lätt att stava” som något ”mycket viktigt” (se tabell 28).
De har också i högre grad än familjer som bor på något annat sätt motiverat
valet av sidonamn med att det ska finnas i släkten (se tabell 14). Vidare har
de oftare än andra värderat namnegenskapen ”passar med efternamnet” som
något ”mycket viktigt” (se tabell 15). På så sätt framstår familjer som bor i
radhus/villa som något mer konservativa i namngivningsprocessen än andra
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familjer. Några namn som har valts för att vara traditionella av familjer med
denna typ av boende är David, Emil, Erik och Jacob. Några namn som har
valts för att vara praktiska av familjer med denna typ av boende är Anna,
Hilda, Julia och Maja.
Familjer som bor i en lägenhet positionerar sig i stället oftare än andra som
originella. De har värderat namnegenskapen ”är ovanligt” som viktigare än
andra familjer (se tabell 10). Den största andelen som värderade denna egenskap som ”mycket viktig” finns bland familjer boende i hyresrätt. Däremot
har de inte oftare än andra valt ovanliga namn. Resultatet indikerar emellertid
ändå att dessa familjer framställer sig som mer kreativa och originella. Några
exempel på ovanliga namn som har valts av föräldrar boende i lägenhet är
Astor, Eira, Iggy, Ninja, Valle och Tiago.

11.2.4 Lokala positioner i relation till familjens språksituation
Familjens språksituation i hemmet har visat sig få viss betydelse för föräldrarnas positioneringar genom namngivningen. De flesta positioneringarna på
lokal nivå har visat sig skapas i högre grad av familjer där båda föräldrarna
enbart talar svenska hemma än av familjer där minst en förälder talar minst
ett annat språk än svenska hemma. Tidigare redovisade resultat gäller därför
främst enspråkiga svensktalande familjer. Några positioneringar har emellertid skapats oftare av flerspråkiga familjer. Det gäller positioneringarna som
utlandsorienterad och praktisk. Det är fler som har motiverat namnvalet med
att namnet ska förknippas med ett annat språk än svenska (se avsn. 9.3.1)
eller att namnet ska vara lätt att uttala, skriva eller uppfatta (se tabell 26) då
familjen är flerspråkig. Namnegenskaperna ”är lätt att säga” och ”är lätt att
uttala” har också värderats som viktigare bland flerspråkiga familjer än bland
enspråkiga svensktalande (se tabell 27).
Den flerspråkiga gruppen är mycket heterogen och uppvisar stora skillnader mellan olika språkgrupper. De positioneringar som här har nämnts är
sådana som är gemensamma för den flerspråkiga gruppen som helhet och som
kan antas ha mer med flerspråkigheten som sådan att göra än med de specifika
språk och kulturer som är inblandade. Att många flerspråkiga har positionerat sig som just utlandsorienterade och praktiska är inte underligt, eftersom
de ofta överväger namn från andra kulturer än den svenska och det då blir
relevant att fundera kring hur dessa namn kan komma att hanteras i Sverige.
Sådana funderingar kan antas hänga samman med föräldrarnas inställning till
den svenska kulturen och en integrering av barnet i denna. Intagandet av en
praktisk position får därmed delvis olika sociala betydelser inom flerspråkiga
respektive enspråkiga svensktalande familjer (för ett vidare resonemang om
detta, se Aldrin 2009).
Tidigare studier av namngivning i olika språkgrupper har ofta varit inriktade på att undersöka vilka namngivningsmönster som är specifika för en viss
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grupp snarare än vilka namngivningsmönster som har med flerspråkigheten
att göra. Ett undantag är emellertid Reisæter (2004) som också tangerar den
sistnämnda aspekten. Hon finner bland annat att uppkallelse var mycket
vanligt bland de flerspråkiga familjer i Norge som hon intervjuat, samt att
namnets etymologiska betydelse framhävdes i hög grad (Reisæter 2004:116).
Reisæter undersöker också olika typer av ”namnkompromisser”, det vill säga
strategier som föräldrarna använder sig av för att finna ett namn som fungerar
i flera länder. Hon finner följande vanliga strategier i sitt material: valet av
ett förnamn som går att använda i samtliga de aktuella länderna, valet av ett
förnamn som går att använda i större delen av världen, valet av två förnamn
varav ett från varje land, valet av två förnamn varav båda går att använda i
båda länderna, valet av ett helt namnkomplex (samtliga förnamn och efternamn) som går att använda i de aktuella länderna, särskilda kompromisser
då någon av föräldrarna kommer från ett muslimskt land, och slutligen så
kallade överraskande namnval. I mitt material finns exempel på användningen
av samtliga dessa strategier. De vanligaste strategierna tycks emellertid vara
de två förstnämnda (valet av ett förnamn som går att använda i samtliga de
aktuella länderna och valet av ett förnamn som går att använda i större delen
av världen). Det är mycket ovanligt att barnen fått flera olika förnamn med
olika kulturell markering.
I vilken mån de flerspråkiga föräldrarnas sociala etablering får betydelse
för deras sätt att positionera sig på lokal nivå genom namnvalet har varit svårt
att undersöka. Det rör sig om så pass få familjer att en multivariabel analys
många gånger har varit omöjlig att genomföra här. När det gäller skapandet
av en svenskorienterad positionering inom de flerspråkiga familjerna har det
emellertid visat sig att också barnets kön får betydelse. Det är fler som har
skapat en svenskorienterad positionering då barnet är en flicka än då det är en
pojke (se tabell 39). Detta tyder på att föräldrarnas anpassning till den svenska
majoritetskulturen genom namnvalet är större då barnet är en flicka än då det
är en pojke.

11.2.5 Lokala positioner i relation till barnets kön
Vidare får barnets kön viss betydelse för skapandet av lokala positioneringar
genom namngivningsprocessen, både när det gäller vilka slags namn som väljs
och hur namnvalet beskrivs och motiveras. Skillnaderna är oftast relativt små,
runt 10 procentenheter, om än statistiskt signifikanta. Mönstret som bildas är
heller inte entydigt, vilket framgår av figur 7.
Då barnet är en pojke har föräldrarna oftare skapat en internationellt orienterad eller utlandsorienterad position. Vidare har såväl en traditionell som en
modern positionering skapats av en större andel föräldrar till pojkar. Resultaten i tidigare kapitel visar att det är en större andel som har motiverat valet
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av tilltalsnamn med att namnet ska vara internationellt gångbart då barnet är
en pojke än då det är en flicka (se tabell 41). Det är också en större andel som
har skapat en utlandsorienterad positionering i enkäten då barnet är en pojke
(se tabell 39). Det tycks därmed som att föräldrarna är mer positiva till namn
från andra kulturer då barnet är en pojke än då det är en flicka. Vidare är det
bland mammor som är upp till 30 år en större andel som på något sätt har
skapat en modern positionering då barnet är en pojke (tabell 25). Det tycks
därmed som att föräldrarna är mer positiva till samtidsanknytning då barnet
är en pojke. Samtidigt är andelen som har motiverat valet av tilltalsnamn med
att det passade ihop med efternamnet och valet av sidonamn med att de fanns
i släkten också större bland föräldrar till pojkar (se tabell 13). På så sätt är det
också många som skapar en traditionell positionering då barnet är en pojke.
Praktisk
Internationellt
orienterad

Vanlig

Utlandsorienterad

Traditionell

Modern

Svenskorienterad

Originell
Estetisk

Pojkar
Flickor

Figur 7. Lokala positioner i relation till barnets kön.
Resultaten är inte entydiga. En orsak till detta kan vara att många av de
angloamerikanska namnen som är vanliga bland pojkar också är relativt nya
i Sverige och kan bidra till den höga frekvensen av moderna positioneringar.
En annan orsak kan vara att barnets kön här tycks samverka med mammans
ålder. Det är överlag en stor andel som har skapat en traditionell positionering
bland mammor i den högsta åldersgruppen (minst 36 år), men andelen som
har skapat en sådan positionering bland dessa mammor är större då barnet är
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en pojke än då det är en flicka (se tabell 20). Här tycks alltså den konservativa
tendensen förstärkas då barnet är en pojke. Bland lite yngre mammor som är
högst 30 år är det som sagt tvärtom en större andel som har skapat en modern
positionering och allra störst andel då barnet är en pojke (se tabell 25). Här är
tendensen således den motsatta; det är samtidsanknytningen som förstärks då
barnet är en pojke. I båda fallen är det således det vanligast förekommande
förhållningssättet inom åldersgruppen som förstärks ytterligare när barnet är
en pojke.
I ett fall samverkar barnets kön också med mammans utbildning. Bland
mammor med minst 3 års universitetsutbildning är andelen som har skapat
en traditionell position överlag stor, men allra störst då barnet är en pojke (se
tabell 19). Liksom bland mammor i den högsta åldersgruppen (minst 36 år)
förstärks alltså här det konservativa draget då barnet är en pojke.
När barnet är en flicka är det i stället vanligare att föräldrarna har skapat en
svenskorienterad eller estetisk position. Andelen som har valt ett namn som i
allmänhet uppfattas som svenskt är större bland föräldrar till flickor än bland
föräldrar till pojkar (se tabell 36). Vidare är det fler som har motiverat namnvalet med att namnet ska vara estetiskt tilltalande på något sätt då barnet är en
flicka (se tabell 32). Dessutom har namnegenskapen ”låter vackert” värderats
som viktigare av föräldrar till flickor (se tabell 33). Det tycks därmed som
att föräldrarna är mer positiva till dels det som är inhemskt, dels det som är
estetiskt, då barnet är en flicka.
Föräldrarna uppvisar således generellt både konservativa och kreativa drag
i namnvalet oavsett barnets kön, men på olika sätt. Då barnet är en pojke
kommer konservatismen till uttryck genom anknytning av namnet till släkten
och till efternamnet, medan kreativitet uttrycks genom främst inlån av namn
från andra kulturer. Då barnet är en flicka kommer konservatismen i stället
till uttryck genom anknytning av namnet till en inhemsk, svensk tradition,
medan kreativiteten uttrycks genom att olika estetiska klanger och värden
lyfts fram. Positioneringarna i relation till barnets kön kan också liknas vid
traditionella könsroller, där kvinnan ofta får funktioner som har att göra med
skönhet (estetisk positionering) och nära domäner såsom hemmet (svenskorienterad position), medan mannen ofta får funktioner som har att göra med
familjerepresentation (traditionell positionering) och domäner som sträcker
sig längre bort från hemmet (internationellt orienterad position). Jag gör inte
någon mer utförlig genusanalys här, utan lämnar detta till ett senare tillfälle.
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12. Föräldrarna respektive barnet som föremål
för positionering genom namnvalet

En central fråga när det gäller synen på namngivningsprocessen som del i
identitetsskapande är vems identitet som i så fall skapas. Positionerar föräldrarna sig själva eller barnet när de väljer namn? I det här kapitlet förs ett mer
utförligt resonemang om detta utifrån det empiriska underlaget i enkäten och
i intervjuerna.

12.1 Att positionera sig själv
Det är normalt föräldrarna som väljer vilket namn ett barn ska få i Sverige.
Det är därmed också föräldrarnas värderingar, erfarenheter och estetiska preferenser som påverkar och uttrycks genom namnvalet. På så vis är det rimligt
att anta att föräldrarnas förhållningssätt i namngivningsprocessen bidrar till att
positionera dem själva. Detta antyds i tidigare forskning om förnamn (se kap.
2) och bekräftas av det här undersökta materialet. När föräldrar resonerar om
det namn de valt till barnet blir det tydligt att många i första hand utgår från
sig själva. Knuts föräldrar skriver så här i enkäten om varför de valde namnet:
Det var ett namn som vi båda tyckte om och det var ett kort och bra
namn, vill inte ha långa namn. Vi hade båda någon anknytning till
namnet. För min del var det namnet på min mormors lillebror och det
lät alltid så gulligt när mormor talade om sin lillebror Knut.

Dessa föräldrar fokuserar framför allt på sitt eget perspektiv när de beskriver
namnvalet. De talar genomgående om ett vi. Vidare anknyter de till sina egna
värderingar (negativt med långa namn) och erfarenheter (minne av hur namnet
använts i släkten) och lyfter inte in barnet in resonemanget. Detta innebär att
föräldrarna ställs i centrum i det här exemplet, medan barnet blir osynliggjort.
Därmed framstår det som att det främst är föräldrarna själva som blir föremål
för de positioneringar som skapas. Ett liknande exempel ur enkätmaterialet
är följande beskrivning av de viktigaste orsakerna till namnvalet, skriven av
föräldrarna till en pojke med namnet Neo:
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Det är ett fint namn. Som vad vi vet inte så många heter. Vi tycker också
att det är fint med ett kort namn eftersom vi själva har långa namn.

Även här lyfter föräldrarna främst fram sina egna erfarenheter (har själva
långa namn) och värderingar (positivt med ovanligt) som utgångspunkt för
namnvalet. De fokuserar på ett vi, medan barnet inte nämns. På så sätt blir det
även här främst föräldrarna som framstår som föremål för de positioneringar
som skapas. Ytterligare exempel där det i första hand är föräldrarna som
tycks placeras i fokus för positioneringen gavs också i avsnitt 10.1, där jag
behandlade hur föräldrar kan uttrycka sina egna livsstilar genom namnvalet,
exempelvis utifrån intresseområden såsom litteratur, musik, film etc.
Även i intervjusamtalen beskriver en del föräldrar att de främst utgick från
sitt eget perspektiv i namnvalet. I exempel 42 visas ett utdrag ur intervjusamtal Väst där mamma 13 kommer med en sådan beskrivning. Föräldrarna
har precis diskuterat långa namn och mamma 12 uttrycker att det är nästan
barnmisshandel att låta barnet lära sig ett namn med många bokstäver (rad
1–2). Jag som intervjuare frågar då om fler i gruppen funderat kring hur det
skulle bli för barnet att läsa och skriva namnet (rad 5–7). Detta bemöts av ett
instämmande hummande av flera föräldrar (rad 8), men mamma 13 (som kan
kännas igen från avsn. 11.1.3) berättar att hon resonerat på ett helt annat sätt.
Exempel 42. Jag var nog väldigt egoistisk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Mamma 12:

Personal:
Int:

Flera:
Mamma 13:

Int:
Mamma 13:

det är nästan barnmisshandel om man ska hålla
på att lära sig alla dom bokstäverna
((skrattar))
precis ( ) ja det blir kämpigt
tänkte ni lite grann kring det hur det skulle
bli för barnet självt när det ska (.) skriva
sitt namn eller läsa sitt namn eller så?
mm! ((skratt))
jag var nog väldigt egoistisk när det gäller
namn (.) det skulle klinga bra för mig
((skrattar))
det var det viktiga
ja det tror jag ((skrattar)) (.) jag hade nog
inte så mycket tankar kring så (.) det var nog
väldigt mycket vad jag tyckte vad jag vill ha
(.) men det blev ju inte så i alla fall så
((skratt)) ja (.) men det var nog väldigt
mycket man själv vad man tyckte ”åh det var
häftigt” och just det där (.) jag ville ha lite
(.) ett eget eller lite sådär speciella namn då

21
22

Vilda eller Molly Molly är ju inte så men Vilda
var ju lite

Mamma 13 uttrycker här att hon till skillnad från de andra föräldrarna i gruppen
inte alls tänkt kring barnets uppfattning av namnet, utan utgått mest från sitt
eget perspektiv och sin egen smak. Hon säger att det som blev avgörande för
henne var väldigt mycket man själv vad man tyckte ”åh det var häftigt” och
just det där (rad 17–19). Genom sitt resonemang skapar hon en positionering
som originell (ett eget eller lite sådär speciella namn, rad 20) och det tycks i
första hand vara sig själv som hon positionerar på detta sätt. Hon talar inte om
att barnet ska framstå som unikt genom sitt namn, utan antyder att det är hon
själv som vill vara originell genom att välja ett speciellt namn till barnet. Att
det är föräldern som står i fokus tydliggörs också av den starka betoningen på
mig och jag (rad 10, 15). Eftersom hon flera gånger i sammanhanget skrattar
kort (rad 11, 13) och eftersom hon upprepar epistemiska markörer som nog
(rad 9, 13, 14, 17) och tror jag (rad 13) ges ett intryck av att hon vill tona ner
styrkan i sin åsikt genom att minska säkerheten (se även Coates 1998:245,
Nilsson 2005:137–138) och allmängiltigheten i det sagda (se även S. Karlsson
2006:199). Kanske kan det bli socialt ansiktshotande att inte fokusera på
barnet i resonemanget om namnvalet i det här sammanhanget och kräver
därför ansiktsskyddande åtgärder för att undvikas.
När föräldrarna i intervjusamtalen drar slutsatser utifrån andras namn är det
också ofta i första hand föräldrars positioner, snarare än barns, som de uttalar
sig om. Så gör mamma 9 i utdraget ur intervjusamtal Centrum 1 i exempel 43.
Exempel 43. Vad det är för sorts föräldrar bakom.
1
2
3
4

Mamma 9:

jag brukar alltid säga att det finns en massa
barn nu som heter Kevin och Noel till exempel
(.) och då kan man tänka efter (.) vad det är
för sorts föräldrar som står där bakom

Mamma 9 nämner här några namnexempel (Kevin och Noel, rad 2) utifrån
vilka hon drar slutsatser om vilka föräldrarna kan vara. Trots att det inte nödvändigtvis rör sig om spädbarn säger hon inget om barnen och deras livsstilar,
utan uppger endast att hon brukar fundera över vilka föräldrar som antas välja
namnen i fråga. Exemplet analyseras också i avsnitt 10.1.8 i samband med ett
resonemang om avståndstaganden från specifika livsstilar. Flera av de andra
exempel som diskuteras i det avsnittet visar också att föräldrar som tar avstånd
från livsstilar förknippade med enskilda namn oftare talar om dem som valt
namnet än om barnet som bär namnet.
Många föräldrar i det undersökta materialet tycks alltså uttrycka sig på
ett sätt som placerar dem själva snarare än barnet som föremål för identitets227

skapandet. Utifrån detta blir det också relevant att fråga sig om det i dessa fall
är en eller båda föräldrarna som positioneras genom namnvalet. En analys
av föräldrarnas svar på frågorna sex och åtta i enkäten (se bilaga 1) visar
att majoriteten av enkätdeltagarna upplever att namnvalet var ett gemensamt
beslut. Många gånger använder de också vi-form snarare än jag-form när de
berättar, även om enbart en förälder fyller i enkäten. På så sätt skapas en gemensam ståndpunkt där det är föräldrarnas gemensamma erfarenheter, preferenser
och värderingar som står i fokus snarare än den enskilde förälderns. Det blir
då båda föräldrarna som framställs som föremål för identitetsskapandet. Hur
detta kan se ut visas exempelvis i ett enkätsvar om de viktigaste orsakerna för
namnvalet skrivet av Noels föräldrar:
Vi hade svårt att komma på pojknamn. Vi ville ha något som var kort,
internationellt gångbart och inte alltför vanligt.

Ibland uppger föräldrarna emellertid (i fråga sex och åtta i enkäten) att
mamman hade mer inflytande över barnets namn än pappan. Ungefär hälften
(49 % eller 305 av 621) av familjerna i enkätundersökningen har svarat att
mamman var den som först föreslog det namn som barnet fick. Dessutom
har ungefär en tredjedel (32 % eller 199 av 621) svarat att mamman var mest
aktiv i att komma med namnförslag (dessa resultat diskuteras mer utförligt i
Aldrin 2011). När det på ett sådant tydligt sätt framställs som att det främst
är en av föräldrarna som har påverkat namnvalet blir det också främst denna
persons värderingar och preferenser som speglas i namnet. I de flesta av dessa
fall förefaller det därför som om främst mamman positioneras. Det förekommer endast mycket få exempel i materialet på att pappan uppges ha haft mer
inflytande över namnvalet än mamman.
Det kan vara ett omedvetet eller oartikulerat beslut från föräldrarnas sida
att låta en förälder få mer inflytande över namnvalet än den andre, men det
förekommer också att uppdelningen är högst genomtänkt. Oscars föräldrar
skriver så här:
Jag och min man hade en överenskommelse: -en flicka: då är det jag
som väljer namnet, -en pojke: då är det pappan som väljer = det blev en
pojke, min man valde.

Andra föräldrar uppger att de ville finna ett namn som båda kunde gå med på,
men hade svårt att hitta en gemensam ståndpunkt och fick därför förhandla
en hel del med varandra. Det förekommer flera exempel på detta i intervjusamtalen där namngivningsprocessen beskrivs med bland annat uttrycken vi
fick kompromissa (mamma 11), det tog en veckas förhandlande (mamma 12),
det där namnbråket (mamma 13), det var stora diskussioner (mamma 14)
och det var en evig fight (mamma 18). Pappa 16, som berättar att han valde
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barnets efternamn medan mamman valde förnamnet, svarar följande på en
avslutande fråga om vad som varit viktigast för honom i namnfunderingarna:
komma överens det var väl det viktigaste med hela skiten för min del i alla
fall. De vanligaste orsakerna som nämns till varför namnvalet blivit konfliktfyllt är att föräldrarna hade olika smak vad gäller namn i allmänhet och olika
associationer till enskilda namn. Dessa fall kan tolkas som att föräldrarna har
velat skapa ett gemensamt vi som tillåter dem att positionera sig på ett gemensamt sätt genom namnvalet, men funnit detta svårt på grund av sina inbördes
olikheter (jfr ex. 38 i avsn. 11.1.3). Ett exempel ges i nedanstående utdrag
ur intervjusamtal Söder (ex. 44). Föräldrarna diskuterar här hur det var att
komma överens med den andre föräldern och mamma 18 berättar att de hade
vissa svårigheter.
Exempel 44. När man helt plötsligt fick motstånd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mamma 18:

Mamma 17:
Mamma 18:

tyckte det var svårt när man insåg att man var
två helt plötsligt man har ju alltid gått och
bedömt själv vad (.) vad ens barn ska heta men
sen när man helt plötsligt (.) insåg att man
fick motstånd liksom ((skratt))
”ah tyckte ni inte samma?” ((skrattar))
nej *ja precis* jag tänkte det men då hade ju
NAMN associationer till andra liksom att ”nej
men det går ju inte för det var nån som var dum
som hette det och det var det” och då blev det
helt plötsligt ”nähä?” och vad har jag kvar
liksom (.) fast det var (.) det var väl Milla
var väl aldrig nånting liksom att diskutera men
(.) andra killnamn och så liksom man har ju
helt olika uppfattningar och låter olika när
man (.) ((skrattar)) *säger dom* och så (.) så
att det var väl det (.) jobbigt

Mamma 18 framhåller såväl ovanan vid att vara två parter som ska komma
överens (rad 1–5), som föräldrarnas olika associationer till enskilda namn (rad
8–10) och deras generellt olika smak när det gäller namn (rad 14–15) som
orsaker till den konfliktfyllda situationen. Mamma 17:s skämtsamt ironiska
fråga sagd med stigande röst och ett efterföljande skratt (rad 6) antyder en
igenkänning i situationen och att hon inte är förvånad. Mamma 18 framställer
också situationen som att det främst var pappans beteende som gjorde det
svårt att komma överens (rad 7–11). Detta placerar henne själv i en offersituation och underordnad den andres vilja. Detta intryck förstärks också av
att hon ger uttryck för en uppgivenhet inför att inte kunna använda något av
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de namn som hon själv funderat kring (rad 11–12) på ett sätt som antyder
en känsla av förlorad identitet. Hennes partner har ännu inte anslutit sig till
intervjugruppen när detta sägs.
Ju mer föräldrarna skiljer sig åt vad gäller preferenser, värderingar och
erfarenheter gällande namn, desto svårare tycks det bli att skapa en gemensam
ståndpunkt och ett gemensamt namnförslag som positionerar föräldrarna på
ett sätt som båda kan godta. I dessa fall kan namnvalet komma att positionera
någon förälder mer än den andre, eller bli en så stor kompromiss att egentligen
ingen av föräldrarna längre blir explicita föremål för positioneringen. Det sistnämnda förefaller emellertid vara mycket ovanligt. När föräldrarna uppger att
det förekommit konflikter kring namnvalet berättar de ofta att de till slut ändå
lyckades hitta en gemensam ståndpunkt (som i ex. 12.3 ovan) eller att någon
av föräldrarna fick företräde för sin ståndpunkt.

12.2 Att positionera barnet
Det är föräldrarna som väljer barnets namn, men det är barnet som kommer att
bära det. Efterhand betraktar omgivningen namnet i relation till barnet snarare
än till föräldrarna. Att föräldrars namnval kan ses som en positionering av
barnet har emellertid sällan diskuterats explicit inom tidigare forskning om
förnamn i senmodern tid. Mig veterligen är det främst Alhaug & Konstantinov
(1995:17) och Lieberson (2000:24) som tidigare har lyft fram att föräldrars
idéer om barnets framtid kan påverka namnvalet. I det här föreliggande
materialet är det tydligt att en del föräldrar har funderat kring barnets framtid
i samband med namnvalet. Nellies föräldrar skriver så här i enkäten om varför
de valde namnet:
(Än så länge) inte så många med det namnet. Gulligt, funkar när hon är
tonåring, vid jobbsökning, när hon blir gammal och klingar fint tillsammans med efternamnet.

Här är det tydligt att det är barnet som är i fokus. Det finns inget uttalat jag
eller vi, däremot relateras resonemanget upprepade gånger till ett hon som är
barnet. I sitt resonemang om varför namnet valdes tycks föräldrarna genomgående utgå från barnets situation och upplevelser och en vilja att namnet ska
”fungera” för barnet. De lyfter bland annat fram barnets möjliga upplevelse
av namnet under olika perioder i livet (såsom tonåring, arbetssökande och
gammal). Detta innebär att barnet sätts i centrum som den som styr föräldrarna i deras agerande, medan deras egna preferenser, värderingar och erfarenheter osynliggörs. Därmed framstår det som att det främst är barnet som blir
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föremål för de positioneringar som skapas. Ett liknande exempel ges av Lucas
föräldrar:
Eget namn inom släkten, fungera internationellt. Lucas var en Lucas…

Även här lyfter föräldrarna fram barnet, dess personlighet och framtida
upplevelser i fokus för namnvalet snarare än sig själva och sina preferenser.
Det förekommer också liknande exempel i intervjusamtalen. I utdraget ur
intervjusamtalet Norr 1 i exempel 45 ger mamma 3 uttryck för ett fokus på
barnet snarare än på föräldrarna i samband med en diskussion om vanliga och
ovanliga namn.
Exempel 45. Barnet ska ju vilja heta det också.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Mamma 3:

Mamma 1:
Mamma 3:
Mamma 1:
Mamma 3:
Mamma
Mamma
Mamma
Mamma

2:
3:
2:
3:

Någon:
Mamma 3:

eeehm (.) alltså jaa personligen så tycker man
ju att (.) alla får väl såklart välja precis
(.) ändå vad deras barn ska heta men (.)
samtidigt så ska ju barnet vilja heta det också
[som]
[mm]
NAMN säger (.) alltså ett alltför ovanligt
namn kan ju bli jobbigt för barnet med
(så) fel
det kan bli fel ja och (.) ja vad heter det
(.) ja nej det blir eh
så typ vågar inte säga sitt namn
nej
och så skämdes ja eller
så kommer det trackas så också vad det gäller
ovanliga namn för jag vet att jag hade ett
ovanligt namn själv om jag skulle få en flicka
(.) eh Melia (.) men ehm (.) sen hade jag ju
förstått under graviditeten att det skulle nog
inte fungera även om det kanske eh har en en
likadan klang som ett (.) vanligt namn kan ha
då (.) men ehm ((harklar sig)) så kändes det
”nej det får nog bli” Linnéa eller något sånt
där
mm
som vi gick och spånade på om det skulle bli en
flicka då (.) ehm (.) så att det men visst det
kan väl vara jätte mm (.) fint det finns ju
jättemycket fina nya namn som kommer
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Att mamma 3 upplever en motsättning mellan föräldrars perspektiv och
barnets framgår redan på rad 1–4 i exemplet. Där säger hon först att alla får
väl såklart välja precis ändå vad deras barn ska heta (rad 2–3) och utgår
därmed från ett föräldraperspektiv där föräldrarnas rättigheter och friheter står
i fokus. Därefter fortsätter hon emellertid med att säga men samtidigt så ska ju
barnet vilja heta det också (rad 3–4) och utgår därmed från ett barnperspektiv
där barnets vilja och behov är i huvudsakligt fokus. Genom att ställa dessa
påståenden mot varandra uttrycker hon att det finns en motsättning mellan
perspektiven, i form av en potentiell risk att barnet kanske inte kommer att
vilja heta det namn föräldrarna valt.
Efter att ha utvecklat sitt resonemang kring motsättningen fortsätter
mamma 3 med att referera till sin egen erfarenhet (rad 15–24). Hon hänvisar
då till risken att så kommer det trackas så också vad det gäller ovanliga namn
(rad 15–16). Hon uttrycker också att hon själv funderat på att ge sitt barn ett
ovanligt namn (Melia), men sedan förstått under graviditeten att det skulle
nog inte fungera (rad 19–20). På så sätt tydliggör hon att hon själv har valt
barnets perspektiv framför sitt eget och att hon uppfattar detta som det mest
rimliga förhållningssättet. Avslutningsvis gör hon turtillägget men visst det
kan väl vara jätte mm fint det finns ju jättemycket fina nya namn som kommer
(rad 28–29) och tonar därmed ner styrkan i det sagda och visar att hon trots allt
har förståelse för att andra har valt mer ovanliga namn. Detta tillägg blir också
ansiktsskyddande, eftersom det får henne att framstå som mindre fördömande
och säker på sin sak och hon därmed undgår att hota både andra deltagares och
sitt eget sociala ansikte.
Trots att det är föräldrarna som väljer namnet kan de alltså välja att medvetet positionera barnet vid namnvalet genom att fokusera på barnets personlighet och upplevelser av namnet eller på önskningar om en viss typ av
framtid för barnet. Ytterligare exempel på hur föräldrarna placerar barnet i
fokus för positioneringen gavs i avsnitt 10.2, där jag behandlade hur föräldrar kan uttrycka önskningar om barnets framtid genom namnvalet vad gäller
exempelvis personlighet, yrke, status, geografisk rörlighet etc. (föräldrars
skapande av identiteter för barnet har jag även behandlat i Aldrin 2010).
Ett explicitgörande av barnets perspektiv i resonemanget om namnvalet är
generellt sett vanligare bland de föräldrar som har väntat med att bestämma
namnet till efter födseln. Bland dessa är det många som uppger att de ville
kunna ta hänsyn till om namnet passade barnets utseende och personlighet.
En del har också ändrat sitt beslut efter födseln på grund av att namnet inte
verkade passa barnet. Ebbas föräldrar skriver så här i enkäten som svar på
varför de valde namnet:
Passade Ebbas personlighet. Positiv, glad och sprallig var associationerna till namnet. Vi hade en gammal släkting som hade namnet.
Det betydde ingenting som vi inte gillade och man kan inte rimma på
namnet till något otrevligt.
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I intervjusamtalen uttrycker flera föräldrar att de upplevde att deras förhållningssätt till namnvalet förändrades efter barnets födsel. Medan fokus före
barnets födsel legat på namnet som sådant, tycks det efter barnets födsel
förflyttas till ett fokus på barnet som ska bära namnet. I utdraget ur intervjusamtal Väst i exempel 46 berättar mamma 14 om sin upplevelse av en sådan
förändring. Utdraget förekommer i intervjusamtalet i samband med en diskussion om hur föräldrarna upplevde det att fundera kring namn.
Exempel 46. Så blev det helt annorlunda.
1
2
3
4
5
6
7

Mamma 14:

jag tyckte det var ganska lätt innan (.) men
sen när (hon) väl kom så blev det jättesvårt
(.) när man skulle känna att ”ja men det här
namnet vi tänkte på passar det egentligen? ska
hon ha det ska hon ha det resten av livet nu?
(.) så blev det (.) helt annorlunda (.) *mot
innan*

Mamma 14 berättar här att hon före barnets födsel upplevde det ganska okomplicerat att fundera kring namn, men att det blev annorlunda efter födseln då
hon började fundera mer kring om namnet verkligen passar (rad 4) och att
barnet ska kunna bära det resten av livet (rad 5). Detta torde vara en naturlig övergång. Innan barnet är fött är namnet ett av de få attribut föräldrarna
känner till om barnet och kan fundera kring. Det är därför inte konstigt att de
då främst utgår från sig själva och sin egen smak i funderingarna. Då barnet
har fötts finns det emellertid en konkret person att relatera namnvalet till,
vilket kan medföra att föräldrarna också börjar utgå från barnets perspektiv i
sina funderingar.

12.3 Sammanfattning
I enkät- och intervjumaterialet finns det belägg för att föräldrar genom namnvalet explicit kan placera antingen sig själva eller barnet som föremål för
identitetsskapandet. I de allra flesta fallen explicitgör föräldrarna både sig
själva och barnet i resonemanget om namnvalet. Ett exempel på detta ges i
motiveringen av Veras föräldrar:
Inte så vanligt (kollade statistik över antal bärare på internet). Skulle
vara ett ”starkt” namn. Ett namn som betyder något bra som man kan
hämta kraft från. Skulle låta vackert (vårdnadshavare 1 gillar den slaviska klangen). Skulle passa till personen (var osäkra ända tills hon
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fötts – funderade på Nora och Hedda också). Skulle passa in i resten av
familjen så att båda syskonens namn var vackra att säga tillsammans.

Här skiftar fokus mellan barnets perspektiv (ett namn att hämta kraft från,
ett namn som passar barnet) och föräldrarnas perspektiv (tycker om slaviska
namn). På så sätt framhävs både föräldrarna och barnet som explicita föremål
för positioneringarna genom namnvalet.
Att föräldrarna ibland osynliggör antingen sig själva eller barnet i sitt resonemang om namnvalet innebär emellertid inte att denna part då inte kommer
att positioneras genom namnvalet, även om det ibland framställs så. Oavsett
vilket explicit fokus föräldrarna utgår från i sitt resonemang om namnvalet
kommer de alltid att i någon mån (mer eller mindre medvetet) använda sig av
sina egna preferenser, värderingar och erfarenheter och därmed positionera
sig själva. Søndergaard ([2000]:36) påpekar att ett namn alltid måste passera
smakens filter hos föräldrarna innan det ges till barnet. Lieberson (2000:24–
26) talar också om betydelsen av föräldrarnas smak och värderingar vid namnvalet. På så sätt positionerar föräldrar alltid sig själva, även om de inte alltid
gör det medvetet eller explicit.
När föräldrarna i intervjusamtalen resonerar om namn som andra än de
själva valt gör de ofta tolkningar om vilka föräldrar som står bakom. De
gör detta utan att veta huruvida de aktuella föräldrarna har valt namnet med
ett explicit fokus på sin egen smak eller på barnet. Föräldrarnas tolkningar
utifrån namnen är alltså oberoende av vem som ursprungligen avses. Resultat
från tidigare forskning visar också att omgivningen ofta gör tolkningar om
en person utifrån det namn som denna bär. Exempelvis har Einarsson (1979)
visat att bedömningen av skrivna texter påverkas av skribentens namn, Lawson
(1996) har påpekat att lärares uppfattning av kvaliteten i en uppsats påverkas
av elevens namn och Carlsson & Rooth (2007) har visat att arbetsgivares
bedömning av en jobbansökan påverkas av namnet på den arbetssökande.
Omgivningen gör således tolkningar också om barnet utifrån namnet. Det är
därför rimligt att anta att när föräldrar väljer namn till sina barn kommer de
också att positionera barnet, även om de inte alltid är medvetna om detta.
Troligen rör det sig om en successiv övergång, där namnet på ett mycket
litet barn främst betraktas i relation till föräldrarna medan namnet betraktas
allt mer i relation till barnet efterhand som detta växer upp och blir en självständig individ. Det är däremot inte säkert att vare sig barnet eller omgivningen kommer att uppfatta namnet och de positioneringar det indexerar på
samma sätt som föräldrarna. Vilka associationer som väcks av ett visst namn
och vilka sociala betydelser det indexerar förändras över tid och varierar
mellan olika personer och kontexter. Namnet kan också komma att indexera
nya betydelser då det kombineras med andra aspekter och attribut i barnets
person eller livsstil. Att välja namn innebär därför att positionera både sig
själv och barnet, men att inte kunna styra vilka positioneringar som barnet och
omgivningen uppfattar.
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13. Sammanfattning och avslutande diskussion

Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att undersöka hur föräldrar i Sverige i början av 2000-talet använder val av förnamn till sina barn som
del i en identitetsskapande process. De teoretiska perspektiven har hämtats
från namnteori, sociolingvistik, identitetsteori och samtalsanalys. Två typer
av material har analyserats: dels en postenkät, dels gruppintervjuer. I enkäten
deltog 621 föräldrar i Göteborgs kommun med barn födda i början av år
2007. Formuläret innehöll frågor om hur och varför föräldrarna valde barnets
förnamn samt några frågor om social bakgrund. Detta material har främst analyserats kvantitativt med hjälp av variationslingvistiska metoder och statistisk
sambandsanalys. Utifrån analyserna har jag dragit slutsatser om vilka sociala
positioner som tydliggörs i föräldrarnas beskrivningar av namnvalet, vilka
slags förnamn som har valts av föräldrar som positionerar sig på olika sätt,
samt hur denna variation hänger samman med makrosociala variabler.
I gruppintervjuerna deltog sammanlagt 23 föräldrar i fyra olika stadsdelar
inom Göteborgs kommun med barn födda under 2008. De fick tillsammans i
mindre grupper diskutera frågor om bland annat källor till inspiration, kriterier
för namnvalet, namn och smak, samt namnets betydelse för barnets framtid.
Intervjumaterialet har analyserats kvalitativt med hjälp av en kombination av
innehållslig analys, interaktionell sociolingvistisk analys, kategoriseringsanalys och analys inspirerad av conversation analysis (CA). Utifrån analyserna
har jag dragit slutsatser om vilka sociala betydelser och relationer som föräldrarna bygger upp kring olika namn och det egna namnvalet i ett samtal med
andra människor, vilka lingvistiska resurser de använder för att göra detta, hur
dessa formulerade betydelser och relationer skapar positioneringar som visar
olika bilder av dem själva och andra, samt hur föräldrarnas meningsskapande
kring namnvalet påverkas av interaktionen med de andra i samtalet.
I kommande avsnitt sammanfattar och diskuterar jag avhandlingens
resultat. Först beskrivs en teoretisk modell som jag har utvecklat för att
beskriva namngivning som en identitetsskapande process (13.1). Detta avsnitt
utgör också ett svar på den första av de fyra frågor som ställdes i avhandlingens inledning: Hur kan föräldrars val av förnamn till sina barn betraktas
ur ett identitetsperspektiv? De övriga tre frågorna från inledningskapitlet
besvaras i efterföljande avsnitt: Vilka slags identiteter skapas? (13.2), Hur
skapas dessa identiteter? (13.3) och Vems identitet rör det sig om? (13.4).
Därefter diskuteras också ytterligare en fråga, som visserligen inte varit en
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del av syftesbeskrivningen, men som jag ändå finner relevant att ställa som
en följd av avhandlingens resultat: Varför sker social positionering genom
förnamn? (13.5). Avslutningsvis beskrivs avhandlingens vetenskapliga bidrag
och några möjliga uppgifter för framtida forskning föreslås (13.6).

13.1 En teoretisk modell för identitetsskapande genom
namngivning
I avhandlingen introducerar jag begreppet namngivningsprocess. Med detta
vill jag betona att förnamnsgivning inte består av en enskild performativ handling, utan innebär en mängd olika handlingar i flera olika faser (en inspirationsfas, en jämförande fas, en testfas, en beslutsfas, en formaliseringsfas och
en narrativ fas). Tillsammans utgör dessa en process som växer fram över tid
och sker i interaktion mellan flera parter. Vidare betraktar jag namngivningsprocessen som en arena för skapande och förhandling av sociala betydelser.
Förnamn ser jag som ett sociokulturellt fenomen med en mängd sociala och
kulturella funktioner utöver den grundläggande identifierande funktionen,
varvid stöd hämtas från tidigare resonemang om förnamns funktioner av
främst T. Andersson (1996:16–22) och Søndergaard ([2000]:10–12).
Genom att tillämpa en sociokulturell lingvistisk identitetsteori (se Bucholtz
& Hall 2005) menar jag att föräldrars agerande i namngivningsprocessen kan
sägas inbegripa en mängd sociala positioneringar. När föräldrar letar efter
inspiration, jämför olika namn, till sist beslutar sig för ett visst namn eller
berättar om namnvalet för andra gör de (mer eller mindre omedvetet) olika
sociala ställningstaganden. Varje handling och varje namn kan nämligen
komma att förknippas, på ett indirekt och indexikalt sätt, med vissa sociala
attribut, värden, grupper och positioner, vilka föräldrarna måste förhålla sig
till. Valet av ett visst agerande i namngivningen eller ett visst namn innebär
därför att som förälder ta ställning till vilka sociala värden, attribut, grupper
och positioner man vill förknippa sig själv och barnet med och vilka man
vill ta avstånd från. Dessutom innebär agerandet i namnvalet också att de
sociala betydelser som förknippas med olika namn eller handlingar bekräftas
eller förändras. Det är genom att kombinera olika sociala positioneringar i
namngivningsprocessen som föräldrarna bidrar till ett identitetsskapande, det
vill säga individens ständiga utforskande av vem han eller hon är i ett visst
sammanhang och vilken plats han eller hon har i sammanhanget.
Vilka delar av namngivningsprocessen som fungerar socialt positionerande och vilka slags positioner som i en viss social kontext finns till hands
att välja mellan menar jag varierar utifrån kulturella traditioner, normer och
trender, pågående och historiska diskurser, samt makrosociala strukturer och
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förväntningar. Jag ser nämligen namngivningen som inbäddad i dessa andra
sociala praktiker. Jag antar också att varje enskild positionering som en förälder skapar genom namngivningen påverkar vilka slags positioneringar som
blir möjliga och önskvärda att skapa fortsättningsvis. På så sätt menar jag att
namnvalet alltid sker inom ramen för större praktiker. Det skapas därmed en
dialektik mellan den enskilda individen och samhällets strukturer.

13.2 Vilka slags identiteter skapas?
I avhandlingen betraktar jag identitetsskapande som relaterat till olika nivåer.
På en mikronivå skapas sociala positioneringar som enbart existerar inom
en viss interaktion och som också kan vara mycket tillfälliga och omedvetna
inom denna. På en lokal nivå skapas sociala positioneringar som kan återskapas inom en mängd olika interaktioner och situationer, men är relevanta
enbart inom ett visst fält, såsom namngivningsfältet. Denna del av identiteten
tenderar människor att vara mer medvetna om än andra delar. De orienterar sig
också mer aktivt i förhållande till positioner på lokal nivå. På en makronivå
skapas sociala positioneringar som är relaterade till makrosociala strukturer
och kan bli relevanta både inom flera olika interaktioner och inom flera olika
fält. Fokus i avhandlingen har legat på föräldrars identitetsskapande på lokal
nivå, men en del slutsatser har även kunnat dras vad gäller betydelsen av
makrosociala variabler (makronivå) och interaktionella aspekter (mikronivå).
Det bör emellertid påpekas att det identitetsskapande som beskrivs här sker
i en speciell forskningsanknuten situation och att föräldrarna mycket väl kan
resonera på ett helt annat sätt om namnvalet i andra situationer.

13.2.1 De vanligaste lokala positionerna
Analysen av föräldrarnas förhållningssätt i enkäten och intervjuerna visar att
vissa lokala positioner tenderar att återkomma i föräldrarnas resonemang. De
vanligaste av dessa har att göra med ställningstaganden kring att vara ”vanlig”
eller ”originell”, ”traditionell” eller ”modern”, ”praktisk” eller ”estetisk”, samt
”svenskorienterad”, ”utlandsorienterad” eller ”internationellt orienterad”. Föräldrarna orienterar sig i relation till dessa positioner både genom att uttrycka
vad de ville åstadkomma genom namnvalet och vad de ville undvika. En del
föräldrar ville ha ett vanligt namn, andra ville absolut inte ha ett vanligt namn.
En del föräldrar ville ha ett modernt namn, andra ville inte att namnet skulle
vara modernt etc. Dessutom tycks föräldrarna inta olika mellanliggande positioner mellan de nämnda ytterpolerna genom att använda förstärkande eller
försvagande bestämningar (såsom lite, ganska, väldigt, jätte). Ytterpolerna
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tycks undvikas när föräldrarna positionerar sig själva. De uppger exempelvis
ofta att de ville ha ett lite ovanligt namn, men tar avstånd från jätteovanliga
namn. I regel skapar föräldrarna flera olika sociala positioneringar i sitt resonemang om namnvalet. I analysen av några föräldrars sätt att positionera
sig under loppet av ett helt intervjusamtal (se avsn. 11.1) framkommer detta
tydligt. Vissa kombinationer tycks vara frekvent förekommande, såsom att
många positionerar sig som såväl traditionella som svenskorienterade och
pragmatiska eller som såväl originella som estetiska och moderna. Det förekommer emellertid också helt andra kombinationer.
Dessutom har några livsstilsrelaterade positioner visat sig bli explicit
relevantgjorda av en del föräldrar i resonemanget om namnvalet. Det rör sig
både om föräldrarnas egna livsstilar och om sådana livsstilar som de önskar
för barnet eller vill undvika för barnet. När föräldrarna ger en bild av sina egna
livsstilar i samband med resonemanget om namnvalet handlar det ofta om att
de lyfter fram ett intresse för litteratur, musik, film, natur och miljö, sport,
historia, mytologi och kungligheter eller att en särskild religiös livsåskådning
har påverkat namnvalet. Inom de flesta av dessa områden finns det både föräldrar som främst refererar till vad som skulle kunna kallas ”finkultur” och
andra som snarare refererar till ”populärkultur”. Några föräldrar tar också upp
en specifik livsstil eller social kategori som de inte vill förknippas med i resonemanget om namnvalet. Ofta rör det sig då om ”kändisar”, men i några fall
tar föräldrarna avstånd från vad som beskrivs som ”lattemammor” och ”arbetarklass”. Dessutom förekommer det relativt ofta att föräldrarna undviker att
kategorisera den sociala kategori som de tar avstånd från och endast använder
ett pronomen eller någon annan ospecifik personbeteckning (såsom en del,
vissa, många). När föräldrarna uttrycker förväntningar eller förhoppningar om
barnets framtida livsstil handlar det i stället ofta om utvecklingen av personlighetsdrag, en viss yrkesposition eller möjlighet till geografisk rörlighet. Det
förekommer också att föräldrar vill undvika en viss framtid för barnet, främst
att barnet blir utsatt för mobbning eller får svårt att bli anställd.
Det är framför allt i föräldrarnas resonemang om namnvalet som olika
lokala positioneringar blir tydliga, men vissa samband mellan lokala positioner och särskilda namntyper har också påvisats. Bland de föräldrar som
positionerar sig som vanliga har många valt namn som bärs av fler än 10 000
bärare i Sverige, såsom David, Elin, Emil, Ida och Sara. Bland föräldrarna
som positionerar sig som originella finns många namn som gavs till högst 50
andra barn i Sverige samma år. Det rör sig här om såväl rena nybildningar
(Ninya, Tiago) och namn som har bildats relativt nyligen (Neo, Ronja) som
lån från en angloamerikansk kontext (Tess, Winston) eller från någon annan
kultur (Armando, Sabria), ovanliga svenska namn som dock faller väl in i
namntrenden (Emrik, Knut) och ovanliga svenska namn som bryter mot
namntrenden (Allan, Görel). Föräldrar som positionerar sig som traditionella
har många gånger valt namn som har varit populära i Sverige under en lång
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period och i flera generationer (såsom Carl, David, Erik, Julia och Kristina)
eller som starkt förknippas med sekelskiftet 1800/1900 (såsom Albin, Elsa,
Hugo och Selma). I stället har föräldrar som positionerar sig som moderna
oftare valt namn som är relativt nyligen etablerade i Sverige såsom lån från
en angloamerikansk kontext (Nelly, Noel), smeknamnsliknande kortformer
(Milla, Sigge) eller sentida nybildningar (Elda, Mio). Föräldrar som positionerar sig som praktiska har inte valt någon särskild typ av namn, men däremot
undvikit originella och estetiskt utsmyckade namn. Inte heller bland föräldrar
som positionerar sig som estetiska framkommer något enhetligt mönster vad
gäller de valda namnen, men en del namn med ovanlig stavning och ovanliga
bokstäver finns (Maya, Phoenix). Slutligen har föräldrar som positionerar sig
som svenskorienterade ofta valt namn som till form eller ursprung förknippas
specifikt med Sverige eller Norden (såsom Björn, Elda och Åsa), medan föräldrar som positionerar sig som utlandsorienterade ofta har valt namn som till
form eller ursprung förknippas med det aktuella landet. Bland föräldrar som
positionerar sig som internationellt orienterade finns många som har valt ett
angloamerikanskt namn (Jack, Nelly) eller ett namn som finns i många länder
på grund av sin koppling till Bibeln och kristendomen (David, Hanna) eller
till antikens kultursfär (Alexander, Julia). Samtidigt finns det också många
föräldrar som har valt ett namn som inte tydligt speglar det sätt som de positionerar sig på i resonemanget om namnvalet. Olikheter mellan respektive
förälders önskan att positionera sig bidrar i några fall till svårigheten att skapa
en viss positionering genom namnvalet.

13.2.2 Betydelsen av makrosociala variabler
I enkätmaterialet har jag undersökt föräldrarnas resonemang i relation till
ett antal makrosociala variabler: föräldrarnas ålder, utbildning, boende och
språksituation i hemmet, samt barnets kön. Av dessa har ålder och utbildning
visat sig få störst betydelse för hur föräldrarna positionerar sig lokalt genom
namnvalet. Mammor i högre åldersgrupper (över 30 år) och mammor med
universitetsutbildning framstår som mest konservativa i namngivningen.
De positionerar sig ofta som svenskorienterade, traditionella och vanliga.
De positionerar sig också i högre grad än andra som internationellt orienterade. Mammor i lägre åldersgrupper (upp till 30 år) och mammor utan universitetsutbildning framstår i stället som mest kreativa i namngivningen. De
positionerar sig oftare än andra som originella. De som positionerar sig som
mest estetiska är yngre mammor (upp till 30 år) med universitetsutbildning.
De som positionerar sig som mest utlandsorienterade är mammor utan universitetsutbildning. Däremot är det mammor i de mellersta åldersgrupperna
(26–30 och 31–35 år) som i störst utsträckning positionerar sig som moderna
och därmed framstår som mest trendmedvetna. Ålder och utbildning sam239

verkar också många gånger, så att betydelsen av respektive variabel förstärks
då de kombineras. Någon tydlig skillnad mellan mammor med kortare (1–2
år) eller längre (minst tre år) universitetsutbildning framkommer inte.
Familjens boende får endast begränsad betydelse för den sociala positioneringen genom namnvalet. De som bor i radhus/villa positionerar sig ofta som
traditionella och pragmatiska, medan de som bor i någon form av lägenhet
oftare positionerar sig som originella. Möjligen kan detta ses som en mer konservativ tendens i namngivningen bland familjer boende i radhus/villa och en
mer originell tendens bland familjer boende i lägenhet, men detta samband är
i så fall svagt.
Även barnets kön får begränsad betydelse. Då barnet är en flicka är det
en något större andel som skapar en svenskorienterad eller estetisk position.
Då barnet är en pojke förekommer det något oftare att föräldrarna skapar en
internationellt orienterad, utlandsorienterad, traditionell eller modern position. Föräldrarna tycks därmed skapa konservativa respektive kreativa drag
i namnvalet på delvis olika sätt beroende på om barnet är en pojke eller en
flicka. Generellt uttrycks konservatismen genom anknytning av namnet till
släkten och till efternamnet då barnet är en pojke, medan kreativitet kommer
till uttryck genom främst inlån av namn från andra kulturer då barnet är en
pojke. Då barnet är en flicka uttrycks konservatismen i stället genom anknytning av namnet till en inhemsk, svensk tradition, medan kreativiteten kommer
till uttryck genom att lyfta fram olika estetiska klanger och värden. Positioneringarna i relation till barnets kön påminner också om traditionella könsroller,
där kvinnan ofta får funktioner som har att göra med skönhet (estetisk positionering), medan mannen ofta får funktioner som har att göra med familjerepresentation (traditionell positionering). Betydelsen av barnets kön påverkas
också av mammans ålder och utbildning. När barnet är en pojke tycks den
hållning som är vanligast inom en viss grupp förstärkas. Då mamman är minst
36 år eller har universitetsutbildning är det den konservativa positioneringen
som förstärks för pojkar. Då mamman är under 31 år är det i stället samtidsanknytningen som förstärks då barnet är en pojke. I jämförelse med tidigare
forskning om förnamn i relation till barnets kön i andra länder tycks dessa
resultat peka på dels att det också är andra aspekter av namnvalet som uppvisar könsskillnader, dels att skillnaderna mellan könen många gånger tycks
vara mindre i denna studie. Jag har för avsikt att göra en djupare analys av
genusperspektivet i materialet i ett annat sammanhang.
Dessutom får språksituationen i hemmet viss betydelse för positioneringen
genom namnvalet. Nästan alla typer av positioneringar skapas i högre grad
då familjen är enspråkig, svensktalande. Däremot är det fler som positionerar
sig som utlandsorienterade och praktiska då familjen är flerspråkig, vilket
jag antar kan hänga samman med föräldrarnas balansering av olika kulturella
orienteringar i namnvalet och många flerspråkiga föräldrars önskan att integrera barnet både i en specifik annan kultur och i den svenska majoritetskulturen. En tendens att föräldrars positionering som svenskorienterade ökar
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då barnet är en flicka tyder vidare på att flickor anses dra större nytta av att
integreras i den svenska kulturen än pojkar.
Överlag får de makrosociala variablerna endast ett begränsat förklaringsvärde i avhandlingen. Även om vissa systematiska och statistiskt signifikanta
samband framkommer, rör det sig oftast om relativt små skillnader mellan
olika grupper. De makrosociala variablerna tycks därmed långt ifrån tillräckliga för att förklara variationen i föräldrarnas positioneringar på lokal nivå.
Eftersom ett flertal sociolingvistiska studier från de senaste åren också visar
att traditionella variationslingvistiska variabler får liten betydelse idag (se
exempelvis Sundgren 2002:312–313, Wenner 2010:123–124) kan detta tyda
på att det har skett en förändring av samhällets strukturering. Kanske är det
inte längre traditionella variabler såsom utbildning och kön som i första hand
får ett socialt förklaringsvärde, utan nya och mer komplexa variabler som har
att göra med livsstilar eller mer tillfälliga orienteringar i relation till olika
diskurser, värdegrunder och praktiker.

13.2.3 Betydelsen av interaktionella aspekter
När det gäller intervjusamtalen har jag också studerat betydelsen av interaktionella aspekter för föräldrarnas identitetsskapande. Dessa analyser har
visat att föräldrarnas sätt att positionera sig i hög grad hänger samman med
de positioneringar som skapas av andra föräldrar i gruppen. Hanteringen av
det sociala ansiktet (både det egna och andras) tycks få en central roll. Många
gånger tycks föräldrarna balansera mellan att å ena sidan uttrycka sin egen
åsikt och å andra sidan undvika att hamna i konflikt med andra eller sticka
ut alltför mycket ur gruppen. När en förälder positionerar sig på ett visst sätt
tenderar andra föräldrar i gruppen att skapa näraliggande positioneringar.
Aktiv förhandling om vilken inställning som ska gälla förekommer endast
sällan. I de fall då en förälder positionerar sig på ett annorlunda sätt än övriga
i gruppen tenderar denna positionering att vara svag och åtföljas av olika typer
av garderande uttryck. När andra missuppfattar en viss positionering ger det
däremot upphov till en upprepning av och ofta förstärkning av positioneringen.
Föräldrarna undviker nästan alltid att skapa extrema positioneringar. När så
ändå sker är det efter tydlig uppbackning från övriga i gruppen. Det finns
också en generell tendens att föräldrarna uttrycker sig försiktigt och tonar ner
säkerheten i det sagda genom olika epistemiska markörer.
Det egna förhållningssättet liksom andra intervjudeltagares förhållningssätt till olika sociala kategorier tycks också påverka hur föräldrarna positionerar sig. I flera fall märks en tydlig åtskillnad mellan ett mer eller mindre
definierat dom och ett jag eller vi. Det som förknippas med dom tar man ofta
avstånd från för egen del och skapandet av en negativ bild av dom blir också
ett sätt att skapa en mer positiv bild av sig själv.
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Dessutom tycks deltagarnas förväntningar på intervjusituationen påverka
vilka positioneringar som skapas. I några intervjusamtal förekommer mycket
skämtande, spontanitet och berättande, medan andra intervjusamtal främst
präglas av en mer formell stämning. Ibland förhandlar föräldrarna aktivt om
vilken samtalstyp som ska gälla. När mer än en av barnets föräldrar deltar i
intervjusamtalet får de inbördes relationerna mellan dessa betydelse för vilka
positioneringar som skapas. Ett genomgående drag i dessa fall är att mamman
ofta tar eller får en överordnad roll i berättandet och att det främst är hennes
version av hur namnvalet gick till som förmedlas. Oenigheter mellan föräldrarna visas främst då enbart en förälder deltar i intervjusamtalet.

13.3 Hur skapas olika identiteter?
En viktig del av analysen har varit att undersöka vilka lingvistiska resurser
som föräldrar använder sig av för att skapa olika identiteter genom namngivningsprocessen. Jag har kunnat konstatera att förnamnet är en viktig resurs
som i sig innebär tillgång till flera olika verktyg som kan användas enskilt
eller i kombination. I enkäten och intervjusamtalen används emellertid också
andra lingvistiska resurser som ibland tycks bli ännu viktigare för den sociala
positioneringen i och med att de kan explicitgöra, utveckla och modifiera de
positioneringar som skapats genom förnamnet. Dessa resurser har visserligen
delvis tillhandahållits av mig, eftersom det är genom själva enkätformuläret
respektive intervjusituationen som föräldrarna får möjlighet att utnyttja dessa.
Samtidigt tror jag att många av dessa resurser också finns tillgängliga i liknande form för föräldrar i andra typer av situationer och med andra deltagare.

13.3.1 Förnamnet som resurs
Resultaten visar att förnamnet ofta fungerar som en resurs för social positionering för föräldrarna i materialet. Genom förnamnet uttrycker föräldrarna
sitt förhållningssätt till lokala och makrosociala positioner. I många fall kan
emellertid samma förnamn eller typ av förnamn användas för att skapa flera
olika positioneringar. Detta gör att sambanden mellan förnamn och social
position är högst indirekta och i regel måste ses i relation till användningen
av andra resurser för att kunna förstås. Föräldrarna i det undersökta materialet
utnyttjar flera aspekter av förnamnet. Namnets stavning har visat sig kunna
användas för att positionera föräldrarna och barnet som i olika grad vanliga
eller originella, pragmatiska eller estetiska, eller för att uttrycka olika kulturella orienteringar gentemot svenskt, utländskt och internationellt. Namnets
relativa frekvens bland andra barn i samma generation eller i landet som
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helhet används av föräldrarna för att skapa en positionering som i olika grad
vanlig eller originell. Namnets klang och ljudbild används av en del föräldrar
för att skapa en positionering som estetisk och skapa en mjuk respektive tuff
bild av namnet eller barnet, men också för att skapa enhet och samhörighet
inom familjen eller syskonskaran. Namnets etymologi och ursprung har visat
sig kunna bli ett verktyg för att skapa positioneringar som utövare av en viss
religion eller livsstil. Dessutom utnyttjar föräldrarna i materialet i hög grad
de associationer de själva får och tror att andra får till olika förnamn. Det
rör sig då framför allt om associationer till personer, grupper, tidsperioder
och kultursfärer. Genom att förhålla sig till sådana associationer skapar de
positioneringar som traditionella eller moderna, positioneringar i relation till
specifika livsstilar och kulturella orienteringar. Föräldrarna i materialet kombinerar också ofta flera olika aspekter hos det valda förnamnet på ett sätt som
skapar en mer komplex eller mångfasetterad social positionering.

13.3.2 Resurser i enkäten
I enkäten får föräldrarna tillgång till ytterligare resurser för att skapa sociala
positioneringar. Viktigast av dessa är nog motiveringen av namnvalet som tilllåter föräldrarna att uttrycka hur de vill att namnvalet ska förstås och därmed
förtydliga eller förstärka olika positioneringar. Beskrivningen av vilka inspirationskällor som föräldrarna använt sig av tidigare i namngivningsprocessen
kan också bli en resurs för en positionering som traditionell eller modern,
vanlig eller originell, samt livsstilsrelaterade positioneringar. Vidare kan
föräldrarnas värdering av namnegenskaper i enkäten användas för att skapa
olika grader av starka eller svaga positioneringar. Slutligen använder en del
föräldrar de öppna frågorna i enkäten om främst val av stavning, val av namn
på syskon och val av internationell gångbarhet som resurser för att modifiera
en social positionering som pragmatisk eller estetisk, vanlig eller originell,
traditionell eller modern, eller som orienterad gentemot olika kultursfärer.

13.3.3 Resurser i intervjusamtalen
I intervjusamtalen använder föräldrarna vissa interaktionella resurser för att
skapa sociala positioneringar på olika nivåer. Genom att kategorisera namn
och personer på olika sätt förhåller sig föräldrarna till lokala och makrosociala
positioner. De egenskaper och handlingar som en kategori förknippas med
bidrar också till att positionera objekten socialt. Ett undvikande av kategoriseringar kan medföra att talarens sociala ansikte inte hotas eftersom det
minskar risken att övriga deltagare uppfattar talaren som kategorisk eller fördomsfull. Bruket av pronomen och andra personbeteckningar (såsom man,
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vi, dom, vissa, alla) används i flera fall som ett sätt att positionera talaren
i relation till kända grupper och skapa ett visst perspektiv i berättandet. En
stark betoning på sådana pronomen eller personbeteckningar bidrar också
till att förstärka motsättningar och tydliggöra talarens positionering. Även
extremfallsformuleringar (såsom alla, ingen, alltid, aldrig) förstärker motsättningar och är frekvent förekommande i samband med avståndstaganden.
När föräldrarna tar avstånd från andra förekommer det också att de använder
inslag av dramatisering (såsom ljudeffekter och iscensatt dialog) eller stilisering (såsom en förställd röst och förändrat ordval) för att framhäva positioneringen av dessa. När det gäller positioneringar inom intervjugruppen märks
som tidigare nämnts en hög användning av resurser som undviker skapandet
av socialt ansiktshot och minskar avståndet mellan deltagarna. Epistemiska
markörer (såsom väl, kanske, liksom, nog, på nåt sätt) och turtillägg (såsom
fast det är olika, eller jag vet inte, tror jag) förekommer ofta och tycks vara ett
sätt att balansera mellan den egna åsikten och undvikandet att hamna i konflikt med andra deltagare. Ibland använder talarna också skratt för att minska
allvaret i det sagda. Uppbackning av talaren (genom mm, ja, precis) ges också
ofta, även då lyssnaren inte håller med om det som sägs, vilket kan bli ytterligare en resurs för att uttrycka respekt och samarbetsvilja och undvika att
positionera andra deltagare på ett sätt som kan bli ansiktshotande.

13.3.4 Diskrepans mellan namnval och namnresonemang
Jag har i flera fall kunnat konstatera en diskrepans mellan föräldrarnas positioneringar genom namnvalet och resonemanget om namnvalet. Det är inte
alltid överensstämmande vilka slags namn föräldrarna säger att de ville välja
och vilka slags namn de faktiskt har valt. Det kan handla om att en viss positionering försvagas eller förstärks i namnresonemanget, men också att föräldrarna skapar en motsatt positionering. En orsak till sådana skillnader kan
vara att föräldrarna vill omskapa en tidigare skapad positionering genom att
i sitt resonemang om namnvalet lyfta fram andra aspekter. Det har i samtliga
fall i det här materialet gått en tid mellan det att föräldrarna valde namnet och
att jag ber dem berätta om namnvalet, vilket innebär att föräldrarna kan ha
förändrat sin syn på namnvalet. De kan exempelvis ha mött olika reaktioner på
namnvalet, upptäckt hur det valda namnet relaterar till andra namn bland barn
födda vid samma tid och fått insyn i hur namnvalet kan tolkas av omgivningen
på ett sätt som påverkat deras förhållningssätt till det valda namnet. En annan
orsak till skillnaderna kan vara att namnresonemanget till stor del är en del
av föräldrarnas medvetna identitetsskapande, medan själva namnvalet i högre
grad också är en del av föräldrarnas omedvetna identitetsskapande. Föräldrar
behöver inte alltid vara medvetna om varför de tilltalats av ett visst namn eller
vilka sociala positioneringar ett sådant namn kan indexera. Kanske framför
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allt förstagångsföräldrar har inte heller alltid så stor insyn i vilka namn och
namntyper som är populära vid en viss tid och vilka namn som förknippas
med särskilda sociala värden. Genom senare kontakter med andra barn och
föräldrar i samma generation kan detta förändras. I tidigare namngivningsstudier har även Søndergaard (1978:8–9, 16), Lieberson (2000:26) och
Kiviniemi (2003:44) påpekat att människor ofta är omedvetna om vad som
ligger till grund för deras smak i namnvalet. Även inom attitydforskningen
har det också ofta visat sig finnas en diskrepans mellan människors rapporterade attityder och faktiska agerande inom olika områden (se Baker, Colin
1992:15–17, Eagly & Chaiken 1993:155, Billig 1996:209–210, Nyström Höög
2005a:101, 165). Detta förklaras då med att attityder endast är en av många
variabler som påverkar människors beteende (Eagly & Chaiken 1993:155)
eller att människor inte kan vara konsekventa, eftersom deras agerande
är situationsbundet och därför måste förändras från situation till situation
(Baker, Colin 1992:16, Billig 1996:260–261). Jag tror att en kombination av
nämnda faktorer är rimlig för att förklara diskrepansen i det här materialet.
Föräldrarnas olika grader av medvetenhet om hur de positionerar sig genom
namnvalet respektive resonemanget om namnvalet är troligen betydelsefullt.
De olika situationer som namnvalet respektive resonemanget om namnvalet är
inbäddade i kan emellertid också antas påverka föräldrarnas positioneringar.
I intervjumaterialet är föräldrarnas resonemang dessutom del av ett samspel
med andra deltagande, vilket innebär att den sociala interaktionen också får
betydelse för vilka positioneringar som kan skapas.

13.4 Vems identitet rör det sig om?
Avhandlingens analyser visar att namnvalet både kan bidra till skapandet av
föräldrarnas identitet och lägga grunden till barnets identitet. Ofta explicitgörs
både föräldrarna och barnet som föremål för positioneringen i föräldrarnas
resonemang om namnvalet. Det förekommer emellertid också att föräldrarna
osynliggör antingen sig själva eller barnet i sitt resonemang. Detta innebär
dock inte, enligt min uppfattning, att denna part då inte kommer att positioneras. Det är föräldrarnas preferenser, värderingar och erfarenheter som styr
namnvalet, men det är barnet som kommer att bära namnet och omgivningen
drar också slutsatser om barnet utifrån namnet. Troligen rör det sig om en
successiv övergång, där namnet på ett mycket litet barn främst betraktas i relation till föräldrarna, medan namnet sedan efterhand som barnet växer upp och
blir en självständig individ allt mer betraktas i relation till barnet. Indexikaliteten i relationen mellan namn och social position (se avsn. 13.1) innebär att
sambanden dem emellan inte är stabila och a priori givna utan varierande och
kontextbundna. Vilka associationer som väcks av ett visst namn och vilka
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sociala betydelser det indexerar förändras över tid och varierar mellan olika
personer och kontexter. I kombination med en viss personlighet eller livsstil kan namnet komma att indexera helt nya betydelser. Det är därför inte
säkert att vare sig barnet eller omgivningen kommer att uppfatta namnet och
de sociala positioneringar det indexerar på samma sätt som de namngivande
föräldrarna.

13.5 Varför sker social positionering genom förnamn?
Tidigare socioonomastisk forskning om förnamn har sällan diskuterat frågan
om varför det uppstår social variation i namnskicket i senmodern tid. Jag
menar emellertid att det är en av områdets viktigaste uppgifter att försöka
förklara den variation som beskrivs. De tidigare studier som faktiskt föreslår hur den påvisade sociala variationen i namnbruket kan tolkas använder
sig ofta av diffusionsteorin. Denna teori är baserad på differentiering och
imitation. Högstatusgrupper i ett samhälle antas introducera nymodigheter
för att särskilja sig från grupper med lägre status, medan dessa efter hand
imiterar de högre grupperna, vilket medför en ständig förändring av namnens
sociala värden och därför krav på nya namn. Teorin har emellertid varit svår
att styrka i studier av namn i senmodern tid, trots att den många gånger har
visat sig stämma väl för personnamnsskick i äldre tider (se Gustafsson 2002,
Ryman 2002, Leibring 2006). En del undersökningar har visserligen visat att
högstatusgrupper i högre grad väljer originella namn (se exempelvis Besnard
& Desplanques 2001), men däremot har det sällan kunnat påvisas att dessa
namn efter hand tas upp och imiteras av lågstatusgrupper (se dock Koß 1972).
Lieberson (2000:154) finner snarare att de namn som blir populära ofta blir
det samtidigt i både högstatus- och lågstatusgrupper och att det finns lika
många fall där namnen först introducerats av lågstatusgrupper som av högstatusgrupper. Den här avhandlingens resultat visar inga skillnader i valet av
ovanliga namn utifrån de undersökta makrosociala variablerna och inget talar
för att högstatusgruppernas namn kommer att spridas i högre grad, varför diffusionsteorin inte tycks kunna förklara den sociala variation som uppstår här.
I andra tidigare studier framhävs betydelsen av att olika sociala grupper
kan bli olika exponerade för namn, bland annat genom olika medieanvändning (se Kisbye 1987, Leys 1974, Svanevik 1987a, Lieberson & Bell 1998,
Vandebosch 1998). Några studier där föräldrarnas faktiska medieanvändning
undersöks i relation till namnvariationen föreligger emellertid mig veterligen
inte. I den här avhandlingen undersöks inte heller medieanvändning, men en
jämförelse av medvetna inspirationskällor i relation till de undersökta makrosociala variablerna visar endast begränsade skillnader. Detta framstår därför
inte heller som en tillräcklig förklaring.
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Några tidigare studier talar också om olika sociala gruppers mentalitet
och eftersträvade värden, såsom olika värdesättande av traditioner eller
olika önskan att identifiera sig med särskilda symboler (se Debus & al.
1973, Kisbye 1987, Leys 1974, Rossi 1965, Alhaug & Konstantinov 1995,
Lieberson 2000, Fryer & Levitt 2004). Varför dessa olikheter uppstår diskuteras däremot generellt inte i dessa studier. Lieberson (2000:138–139) ger
dock några förslag. Ett alternativ kan, enligt honom, vara att föräldrar i olika
sociala situationer förhåller sig olika till de sociala värden som namn symboliserar. Ett annat alternativ kan vara att föräldrarna visserligen har samma
förhållningssätt till de sociala värden namnen symboliserar, men har olika syn
på om dessa är lämpliga när det gäller ett barns namn eller ej. Ett tredje alternativ kan vara att olika föräldrar uppfattar olika sociala värden hos namnen.
Resultaten i den här avhandlingen stöder Liebersons teori om att de sociala
värden som förnamnen indexerar har en central roll för uppkomsten av den
sociala variationen. Föräldrar med olika social etablering har visat sig framhäva olika sociala värden som viktiga för namnvalet. Samma typer av namn
har också visat sig kunna förknippas med olika sociala värden av olika föräldrar. Däremot har det framkommit få indikationer på att föräldrarnas attityder
skulle kunna hänga samman med olika uppfattningar om vad som är lämpligt
för ett barn. Lieberson diskuterar emellertid inte nästa steg i resonemanget:
varför olika föräldrar förhåller sig olika till sociala värden hos namnen. Här
måste andra teorier tillämpas.
Inom sociolingvistiken har flera förklaringsmodeller till sambanden mellan
språkanvändning och sociala variabler diskuterats. Meyerhoff (2010:63–68)
sammanfattar de vanligaste ansatserna. Ett alternativ är enligt henne teorin om
kulturellt kapital baserad på Bourdieu (1987), där språket kan ses som en del
i en vidare kulturell marknad och en viss språkanvändning innebär att talaren
associerar sig med de kapital och privilegier som förknippas med den prototypiska användaren av ett sådant språkbruk. Här blir språket ett sätt att maximera sitt kapital och uppnå status, vilket innebär att social variation blir en
indikator på att olika individer har olika tillgång till eller kontroll över språkliga medel (Meyerhoff 2010:63). Ett annat alternativ är teorin om minimerade
risker som i stället innebär att man fokuserar på människors undvikande av
visst språkbruk som associeras med oönskade sociala attribut. Här framhävs
människors vilja att passa in (Meyerhoff 2010:64). Social variation i språket
torde då bli en indikator på att människor lever under olika förhållanden där
olika språkbruk krävs för att passa in i den omgivande miljön. Resultaten från
den här avhandlingen kan delvis bekräfta båda dessa teorier. Det har blivit
tydligt att namnet uttrycker olika sociala värden och attribut och kan ses som
ett slags socialt kapital som används för att uppnå status. Det har också visat
sig att namnvalet för många lika mycket handlar om att uttrycka vissa attribut
som att undvika andra (ofördelaktiga) attribut, vilket innebär att riskminimering också tycks vara inblandad. Eftersom valet av förnamn varken styrs av
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ekonomiska eller sociala begränsningar i Sverige är det emellertid svårt för
mig att se hur tillgången till eller kontrollen över förnamn kan ge upphov till
social variation. Inte heller vill jag utgå från att det svenska samhället är så
tydligt socialt uppdelat att det krävs helt olika förnamn för att passa in i sin
omgivning.
Ett annat teoretiskt tolkningsperspektiv som kan hjälpa till att förklara
avhandlingens resultat har beskrivits av kultursociologen Mary Douglas
(1996). Hon menar att människors val ytterst handlar om deras inställning
till olika samhällsmodeller. Varje enskilt val ses som en del i att bygga upp,
befästa eller protestera mot en viss typ av samhälle. Enligt Douglas finns det
fyra typer av samhällen som människor kan arbeta för, där varje typ står i
kontrast till de övriga (1996:42–43). En är baserad på hierarki och eftersträvar
formalitet, konservatism, historisk förankring och gruppkänsla. En annan
är baserad på tävling och eftersträvar individualism, målinriktning, öppna
nätverk, konsumtion och förändring. En tredje är baserad på jämlikhet inom
en grupp och eftersträvar demokrati, icke-hierarki, anti-materialism, enkelhet
och spontanitet. En fjärde är baserad på självvalt eller påtvingat utanförskap
och isolering, eftersträvar individualism och frihet, men är oförutsägbar och
eklektisk. Av dessa fyra är det främst de två förstnämnda som jag uppfattar
avspeglas i namnvalen och resonemangen i den här avhandlingen. Resultaten
har visat att det finns en spänning mellan mer konservativa och mer kreativa förhållningssätt i namngivningen, vilket skulle kunna tolkas som en del
av en hierarkisk respektive en individualistisk samhällssyn. Den påvisade
makrosociala variationen i avhandlingen har också visat att det konservativa
främst förknippas med föräldrar med universitetsutbildning och lite högre
åldersgrupper, medan det kreativa främst förknippas med föräldrar utan universitetsutbildning och lite lägre åldersgrupper. Detta skulle kunna ses som
att föräldrar som har en hög social etablering i en hierarkisk samhällsordning
använder namnvalet som ett sätt att befästa denna ordning, medan föräldrar
som inte kan dra samma nytta av en sådan samhällsmodell i stället väljer
namn som bidrar till ett alternativt samhälle där andra värden och attribut ges
betydelse. Främst tycks det då handla om en individualistisk, tävlingsbaserad
samhällsmodell där alla kan skapa sin egen framgång och där originalitet och
kreativitet blir viktigt för att skilja sig från mängden. En del föräldrar tycks
emellertid snarare agera i enlighet med en jämlikhetsbaserad samhällsmodell
som präglas av både anti-hierarki och icke-materialism och där i stället enkelhet och pragmatik blir viktigt.
Den sociala variation som har framkommit i avhandlingen blir enligt detta
perspektiv inte så mycket en indikator på olika faktiska levnadsförhållanden
eller tillhörighet till olika faktiska grupper bland föräldrarna, utan en indikator
på att människor identifierar sig med och vill skapa olika typer av samhällen
där olika typer av sociala värden och attribut ges betydelse. Resultaten kan
också ses som tecken på ett samhälle under förändring, eftersom de högre
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åldersgrupperna i materialet agerar mer konservativt och i enlighet med en
hierarkisk samhällsmodell, medan de lägre åldersgrupperna agerar mer kreativt och i enlighet med en individualistisk samhällsmodell. Kanske innebär
detta att vi kommer att möta ännu fler originella, estetiska och moderna
namnval i framtiden.

13.6 Slutord
Den här avhandlingen visar att föräldrars val av namn till sina barn fungerar
som en viktig social handling i dagens svenska samhälle. Genom namnvalet
och resonemang om namnvalet skapar föräldrar sociala positioneringar som
bidrar till skapandet av olika identiteter, både för dem själva och för barnet.
Till skillnad från tidigare socioonomastiska studier har jag här inte bara berört
frågan om det finns social variation i förnamnsskicket, utan också försökt förklara hur och varför dessa skillnader uppkommer. Genom att kombinera olika
material (namn, enkäter och intervjuer) och olika metoder (kvantitativa och
kvalitativa) har jag velat visa en mångfasetterad bild av hur förnamn och förnamnsval kan få olika sociala betydelser. Jag har identifierat ett antal resurser
som föräldrar använder sig av för att skapa olika positioneringar (förutom
förnamnet i sig främst olika namngivningsmotiv och namnkategoriseringar)
och visat hur de påverkas av i första hand interaktionella aspekter men i andra
hand också av makrosociala variabler. Jag har också argumenterat för att den
viktigaste förklaringen till att föräldrar skapar sociala positioneringar genom
namnvalet kan vara att de identifierar sig med och vill bidra till att skapa olika
typer av samhällen där olika typer av sociala värden och attribut ges betydelse.
Det är min förhoppning att avhandlingen ska öka kunskapen om namnval
som social handling och bidra till den fortsatta utvecklingen av det socioonomastiska forskningsområdet. Den teoretiska modell som har utvecklats
kan kanske bidra till teoretisk förnyelse på området. Resultaten att själva
namnvariationen visat sig få mindre social relevans än resonemanget om
namnvalet, och att de makrosociala variablerna visat sig få mindre förklaringsvärde än de interaktionella aspekterna borde också kunna påverka den
fortsatta diskussionen. Även den metodiska kombinationen av kvantitativa
och kvalitativa infallsvinklar på materialet kan förhoppningsvis komma till
fortsatt nytta. När det gäller bidrag till samhället i stort hoppas jag att avhandlingen kan utgöra ett vetenskapligt underbyggt inslag i den pågående mediediskussionen om förnamnens sociala signifikans.
Avhandligen kan förhoppningsvis också inspirera till ytterligare forskning. En liknande studie i någon annan del av Sverige skulle kunna belysa
eventuella geografiska skillnader eller skillnader mellan stad och landsbygd.
En studie med sidonamn i fokus skulle vara önskvärd för att belysa dessa
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namns roll i sammanhanget. Genom att i högre grad fokusera på pappor skulle
man kunna få viktig kompletterande information om vilka slags positioneringar dessa skapar genom namnvalet. En attitydundersökning om föräldrars
inställning till enskilda namn skulle kunna ge ytterligare kunskap om vilka
slags namn som förknippas med vilka sociala värden. Det skulle också vara
intressant att studera valet av andra typer av namn (såsom efternamn, husdjursnamn eller företagsnamn) med det identitetsperspektiv som utvecklats.
Likaså skulle det vara givande att studera människors inställning till sitt eget
namn ur ett identitetsperspektiv. Diskussionen om namnvalets betydelse som
social handling är ingalunda avslutad.
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Summary

This doctoral thesis analyses parents’ choices of first names for their children from a sociolinguistic and identity-theoretical point of view. The overall
aim is to examine how parents in Sweden at the beginning of the twenty-first
century use the process of naming as a resource for contributing to the creation
of different identities for themselves or their child. The theoretical framework
is a combination of onomastic, sociolinguistic, identity-theoretical and interactional theories.
The study is based on two component studies: a postal survey and qualitative group interviews. By combining different sources (names, surveys, interviews), as well as different methods (quantitative and qualitative), it attempts
to paint a nuanced picture of how first names and choices of first names can
be invested with various social meanings. Both component studies were conducted in the city of Göteborg, western Sweden, which is the second largest
city in Sweden and is known to contain a mixture of people with varying
social backgrounds and lifestyles. Six hundred and twenty-one parents with
children born in 2007 participated in the postal survey. The questionnaire (see
insert 1 [bilaga 1], page 279) contained questions on how and why parents
had chosen the name of the child, as well as some questions on social background. In Sweden, children may be given one or several first names, and the
official first name by which the child is called may be placed at the beginning, middle or end of the row. Survey participants were asked to describe
and indicate motivations for the choice of all the first names of the child. The
surname was not included, however, in order to allow confidentiality. The survey results were primarily analysed with quantitative methods; statistical correlation analysis (χ2-analysis, Mann Whitney tests and Kruskal Wallis tests)
and measures of association (Cramers V and Spearmans rho). Drawing on
these results the thesis draws conclusions as to what kind of social positioning parents make explicit in their portrayals of the name choice, what kind of
first names are chosen by parents who position themselves in a certain way,
as well as how this variation correlates with macro-societal variables (i.e. age,
education, forms of housing, languages spoken at home, and the gender of the
child).
A smaller number of parents (23) with children born in 2008 participated in
the group interviews. These were conducted in smaller groups in four different
parts of Göteborg, each reflecting a different social structure. During the inter251

views participants were encouraged to discuss (among other things) sources of
inspiration, naming criteria, names and taste, and the importance of the name
for the future of their child. The interaction was recorded on tape and later transcribed and analysed using a combination of thematic analysis, interactional
sociolinguistic analysis (see Goffman 1967, Gumpertz 1982, Giles & al. 1991,
Schiffrin 1994, kap. 4, Sociolinguistics 1997, del 7), categorization analysis
(see Sacks 1992a, Baker, Carolyn 1997, Hester & Eglin 1997) and analysis
inspired by conversation analysis (CA) (see Sacks & al. 1974, Sacks 1992a,
1992b, Hutchby & Wooffitt 1999, Wooffitt & Widdicombe 2006). Based on
these analyses the thesis draws conclusions as to what kind of social meanings
and relations parents attach to different names and to their own choice of name
in conversations with other people, what kind of linguistic resources they use
to do this, how this creates different social positioning which constructs a certain picture of themselves and others, as well as how parents’ portrayals of the
name choice is constructed in collaboration with other participants.
The thesis examines four questions, which will be elaborated in the following passages:
1.

How may parents’ naming of their children be considered from an identity-theoretical point of view?

2.

What kinds of identities are created?

3.

How are these identities created?

4.

Whose identity is created?

Apart from these, a fifth question will also be discussed in consequence of the
results:
5.

Why does social positioning through first names occur?

Creating identities through naming. A theoretical model
In this thesis I use the concept the process of naming. This emphasizes that
naming a child is not done through a single performative act, but rather involves a large number of actions during several phases. Based on the results
of the postal survey as well as the group interviews, I consider the following
phases (see also chart 1 [figur 1], page 35): a phase of inspiration, a phase
of comparison, a phase of testing, a phase of decision-making, a phase of
formalization, and finally a narrative phase that occurs after the name is
actually chosen, during which parents are given the opportunity to describe
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the name choice to others and in so doing also recreate its meaning. Together
these phases constitute a process that develops over time and through interaction between several parties, although the order of the phases and the extent
of each phase may differ. Furthermore, the process of naming is considered to
be a setting for the creation and negotiation of social meaning. First names are
seen as socio-cultural phenomena with a range of social and cultural functions
beyond the fundamental function of identification (cf. T. Andersson 1996:16–
22, Søndergaard 2000:10–12, Zilliacus 2002:178).
Using a socio-cultural linguistic theory of identity (see Bucholtz & Hall
2005), parents’ actions in the process of naming can be seen as a number of
social positionings (cf. Davies & Harré [1990] 2001, de Fina & al. 2006:7–9).
When searching for inspiration, comparing different names, finally deciding
on a name or telling others about the chosen name, parents will, more or less
consciously, take up different social stances. In fact, each action and each
name can become associated, although in an indirect and indexical way (cf.
Bucholtz & Hall 2005:594, Ochs 1992:342, 1993:289, Eckert 2008:454), with
certain social attributes, values, groups and positions, in relation to which parents must orient themselves. Choosing a certain name, or choosing to act in
a certain way in the process of naming, thus implies choosing which social
attributes, values, groups and positions one wishes to be associated with or
dissociated from. Parents’ actions in the process of naming will also contribute to confirming or transforming the social meanings associated with certain
names or actions.
According to this perspective, it is the combination of different social
positionings that constitutes identity (see also chart 2 [ figur 2], page 38). Identity too, then, is defined as a process: the individual’s constant exploring of
who he or she is in a certain context and what his or her place is within that
context (cf. Ochs 1993, Widdicombe 1998, Stier 2003, Bucholtz & Hall 2005,
Omoniyi & White 2006, Auer 2007, van de Mieroop 2008). Which phases or
actions in the process of naming that will be socially positioning and which
social positions that will be at hand, will vary according to the actual situation, cultural traditions, norms, trends, on-going and historical discourses,
as well as macro-societal structures and expectations. Naming will always be
embedded in these other practices (cf. Fairclough 1992:73, Linell 1995:43–44,
Ledin 1997:69–70), both influencing and being influenced by them. Furthermore, I assume that each positioning made by a certain parent through the
process of naming will affect the kind of positioning that will henceforth be
possible and desirable. Thus, naming can never be a completely free choice —
on the contrary it is always framed by larger practices. In this way, a dialectic
relation (cf. Giddens 1984:25, Ochs [1996] 2009:411, Jaworski & Coupland
1999:12), is created between individuals and the structures of society.
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What kinds of identities are created?
The creation of identities is seen as related to different levels in this thesis.
On a micro-level, people create a kind of social positioning that only exists
within a certain interaction and may be quite temporary, flowing and unconscious (for example, listener, speaker, interviewer, formal, informal, agreeing,
disagreeing). On a local level, people create another kind of social positioning, which may be recreated in many different interactions and situations, but
are only relevant within a certain field (see Bourdieu 1987:262–264), such as
the field of naming. People are usually more aware of this part of the identity
and orient themselves quite actively in relation to this kind of position. On a
macro-level, people create social positionings related to macro-societal structures in society (related to, among other things, age, class, gender) and which
may be relevant in several interactions as well as in several fields. It is the
parents’ identity creation on a local level that is the focus of this thesis, but
some conclusions are also drawn concerning the importance of macro-societal
variables (macro-level) and interactional aspects (micro-level).

Social positionings on a local level
Parents’ portrayals of the name choice, in the survey as well as in the group
interviews, show some recurrent patterns. Many parents seem to position
themselves in similar ways. The most common positions that are assumed
have to do with attitudes towards being “common” or “original”, “traditional”
or “modern”, “pragmatic” or “aesthetic”, and “Swedish-oriented”, “internationally oriented” or “foreign-oriented” (see also chart 3 [figur 3], page 68).
Since parents are fairly conscious of these positions and orient themselves
actively in relation to them, and since they are recurrent through several situations but may not be relevant in fields other than naming, positioning of
this kind is seen as a part of identity creation on a local level. Parents orient
themselves in relation to these positions both through expressions of what
they wished to achieve through the name choice, and through expressions
of what they wished to avoid. Some parents wanted a common name, others
absolutely did not want a common name, etc. Parents also create intermediate
positions through the usage of intensifying or weakening determinators (such
as very, quite, somewhat, pretty, etc. [in Swedish väldigt, jätte, lite, ganska]).
The outer positions seem to be avoided when parents position themselves.
Many express that they wanted a somewhat unusual name [in Swedish lite
ovanligt] and that they did not want a very unusual name [in Swedish jätteovanligt]. Some correlations between these local positions and certain names
do exist, although it is mostly in the descriptions and discussions of the name
254

choice that they become visible. Generally, parents create several different
social positionings in their portrayals of the name choice. Therefore, one part
of the thesis (chapter 11.1) is specifically aimed at studying how parents do
this during the course of an interview.
Parents also create relevant some lifestyle-related positions. These are
related to the parents’ own lifestyles, as well as the kind of lifestyles they
hope for or want to avoid for their children. When parents express something
from their own lifestyle in connection to the name choice, it generally has
to do with an interest in literature, music, film, nature, sports, history, mythology, royalty or with a certain religiosity. Within most of these areas, there
are some parents who refer to “highbrow culture” and others who refer to
“popular culture”. When parents identify explicit lifestyles or social groups
that they wish to avoid, it generally concerns “celebrities”, but in some cases
they dissociate themselves from “the working class” and also what is referred
to as “café-latte-parents”, which is a kind of trendy parents who use their
parental leave to lounge in cafés with friends and their babies. Quite often,
parents avoid categorizing the lifestyle or social group they dissociate themselves from, using only pronouns or other personal descriptions (such as certain people, some, many [in Swedish vissa, en del, många]). When parents
express expectations about the future lifestyle of their child it generally has
to do with certain traits of character, certain occupations and the possibility
for international mobility. Expressions of a desire to avoid a certain future for
the child are rare, but when occurring, they concern avoidance of bullying or
difficulties in being employed.

Importance of macro-societal variables
Parents’ descriptions of the name choice in the postal survey has been analysed in relation to some macro-societal variables: age, education, forms of
housing, languages spoken at home, and the gender of the child. In general,
these variables only have a limited importance for social positioning. Although
some systematic and statistically significant correlations do occur, differences
between groups are generally small. The macro-societal variables therefore
seem far from sufficient to explain the social variation. As a rule, their significance is larger when it comes to parents’ descriptions and discussions of the
name choice, than when it comes to the actual variation of names.
The macro-societal variables given most importance are age and education.
Mothers over 30 years of age and mothers with a university degree seem to
act more conservatively than others during the process of naming. They often
position themselves as “Swedish-oriented”, “traditional” and “common”.
They also position themselves as “internationally oriented” to a higher degree
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than others. On the other hand, mothers up to 30 years of age and mothers
without a university degree seem to act more creatively than others through
the process of naming. They more often position themselves as “original”.
Mothers up to 30 years of age who have a university degree position themselves as more “aesthetic” than others. Those who act most “foreign-oriented”
are mothers without a university degree. Those who act most “modern” and
trendy are mothers of the ages of 26–30 and 31–35 years. These patterns are
also illustrated in chart 4 [figur 4] (age) and chart 5 [figur 5] (education), pages
215 and 218). Age and education also come together in some instances, so that
the importance of each variable is reinforced when combined with the other.
No clear difference between mothers with higher or lower university degrees
appears.
The family’s form of housing was included in the analysis to indicate different lifestyles, but its importance for social positioning seems to be limited.
However, families living in privately owned houses position themselves as
“traditional” and “pragmatic” to a higher extent than others, whereas families
living in some kind of apartments more often position themselves as “original” (see also chart 6 [figur 6], page 220).
The gender of the child seems also to be of limited importance. When
the child is a girl there is a somewhat higher share of parents who create a
“Swedish-oriented” or “aesthetic” positioning. When the child is a boy there
is instead a somewhat higher share of parents who create an “internationally
oriented”, “foreign-oriented”, “traditional” or “modern” positioning (see also
chart 7 [figur 7], page 223). Hence, both conservative and creative tendencies
exist regardless of the gender of the child, although they seem to be expressed
in somewhat different ways. Conservatism is mostly expressed through linking the name to the family and to the surname when the child is a boy, whereas
creativity is mostly expressed through borrowing from other languages and
cultures when the child is a boy. When the child is a girl, conservatism is
instead expressed through linking the name to a domestic, Swedish tradition,
whereas creativity is mostly expressed through emphasizing aesthetic sounds
and values. The importance of the gender of the child is also affected by the
age and education of the mother. Among mothers over 35 years of age and
among mothers with a university degree the conservative tendency is reinforced when the child is a boy. Among younger mothers and mothers without a university degree, on the other hand, the modern tendency is reinforced
when the child is a boy. So whichever position is most common within the
group seems to be reinforced when the child is a boy. These results differ to
some extent from previous research on first names and gender in other cultures. The importance of the gender of the child seems to be lower and somewhat different in this study.
The language situation at home is also given some importance for social
positioning through the name choice. Almost all local positions are assumed
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to a higher degree by unilingual, Swedish-speaking parents than by multilingual parents. However, the multilingual parents position themselves as
“foreign-oriented” and “pragmatic” to a higher extent than unilingual parents,
which can be assumed to have to do with many multilingual parents’ wishes to
integrate the child into a foreign culture as well as into the Swedish majority
culture. Furthermore, there is a tendency for multilingual parents to create a
“Swedish-oriented” positioning more often when the child is a girl, than when
it is a boy, which indicates that girls might be assumed to benefit more from
integration into the Swedish culture.

Importance of interactional aspects
Parents’ descriptions of their name choice in the group interviews has also
been analysed from an interactional point of view. These analyses show that
the parents’ ways of positioning themselves is largely influenced by the social
positionings made by other parents in the interview group. The handling of
their own, as well as others’, social faces (see Goffman 1967:5, 2001:306)
seems to be central. Often parents seem to balance between expressing their
own views on the one hand, and avoiding a conflict with or divergence from
others in the group on the other. A certain positioning created by one parent
tends to be followed by similar or adjacent positionings being created by the
others. Active negotiation of different views is rare. When someone positions
him- or herself in a different way than the others, this positioning tends to
be weak and followed by protective expressions. Outer positions are seldom
taken on. When this does happen it is always following clear support from
other participants. There is also a general tendency among parents to express
themselves cautiously and to use epistemic markers (see Kärkkäinen 2003) to
downplay the certainty or strength of what is said.
Parents’ own, as well as other participants’, attitudes towards different
social categories also influence their positioning. In several cases a clear
difference between a more or less defined them and me or we is established.
Attributes and values connected to them are often avoided and the creation
of a negative portrayal of them contributes to a more positive portrayal of me
or we. Furthermore, participants’ expectations concerning the interview situation seem to influence their social positioning. In some interviews, a lot of
jokes, spontaneity and narratives occur, whereas a more formal atmosphere
characterizes other interviews. Sometimes participants negotiate actively
about what kind of interaction they are engaging in. When both parents participate in the interview, it seems that their relationship influences the kind of
positioning that is made. A recurring tendency in these cases is that the mother
often assumes or is given a role as prime storyteller and that it is primarily her
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version and impression of the naming that is mediated. Disagreement between
parents is mostly shown when only one of the parents participates in the interview.

How are identities created?
It has been an important part of this thesis to examine which linguistic resources
parents use to create different identities through the process of naming. It has
been established that the chosen name is one important resource, which gives
access to several tools that can be used separately or in combination. However, in the survey and during the interviews, parents also use other linguistic
resources which create certain social positionings and hence contribute to the
identity creation. In fact, these other resources sometimes become even more
important for the social positioning than does the chosen name, since they can
make explicit, develop or modify the positioning indexed by the name.

The first name as a resource for social positioning
First names are often used as resources for social positioning by parents in
the study. Through the chosen names parents are able to express attitudes to
local positions (such as being “common” or “original”) and macro-societal
positions (such as being younger or older). However, in many cases the same
name or type of name can be used to create several different social positionings. This results in a very indirect relationship between names and social
positions. As a rule, resources other than the chosen name must be studied
as well, to enable an understanding of what social positioning a certain name
indexes in a certain instance.
Furthermore, several different aspects of the first name are used in a socially
positioning way. The perceived relative frequency of the name – among other
children or in the population as a whole – is frequently used to create a positioning as more or less “common” or “original”. Spelling can also be used to
create a social positioning as “common” or “original”, as well as to create a
social positioning as “pragmatic” or “aesthetic”, or to express a certain cultural orientation towards that which is “domestic”, “foreign” or “international”.
The sound and sonority of the name can be used to create a social positioning as “aesthetic” or as a more precise image of being “tuff” or “sweet”,
but it is also used to create unity among siblings or within an entire family.
The etymology and etymological origin of the name can be used to create a
positioning within a certain religiosity or lifestyle. Furthermore, many parents
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take advantage of the associations they receive – or believe others receive – in
relation to different names. This particularly holds for associations to individuals, groups, time periods and cultural spheres. When acting in relation to
such associations parents can position themselves as “traditional”, “modern”
or within certain lifestyles and in relation to different cultural orientations. In
some cases parents use several aspects of the chosen name in combination, to
create a rather complex or nuanced social positioning.

Resources in the survey
In the survey, parents gain access to further resources that may be given a
socially positioning function. The motivation of the name choice is probably
the most important of these. It allows parents to express how they currently
want the name choice to be perceived and may therefore elucidate or strengthen
previous positioning. The account of sources of inspiration can be used by
parents to position themselves as “traditional” or “modern”, “common” or
“original”, or in relation to certain lifestyles. The evaluation of name qualities
can be used to create different degrees of strength or weakness in the positionings. Finally, some parents make use of the open-ended questions in the
survey as further resources for social positioning in relation to specific aspects
of the name choice.

Resources in the interviews
In the interviews, parents use certain interactional resources to position themselves and others socially. Categorizations of names and people (see Sacks
1992a, Baker, Carolyn 1997, Hester & Eglin 1997), such as “trendy”, “oldfashioned” or “working-class”, are used to create positionings in relation to
all kinds of local and macro-societal positions. By attributing qualities and
actions to certain categories they can also be further positioned. Even avoidance of categorization can become socially important, since this may diminish the risk that other participants perceive the speaker as dogmatic or prejudiced (cf. Norrby 2004:194, Wong 2008:288) and hence lead to a face-saving
effect. Use of pronouns and other personal references (such as one, we, them,
some, people, certain, everyone [in Swedish man, vi, dom, vissa, alla]) is in
many cases used as a way to position the speaker in relation to known groups
and create a certain perspective in a narrative (cf. Fremer 1999:116, van de
Mieroop 2008:496). A strong stress on such pronouns can also lead to a reinforcement of oppositions and elucidate how the speaker positions him- or her259

self in relation to these (cf. Gumperz 1982:104). Extreme case formulations
(see Pomerantz 1986:220–221, Hutchby & Wooffitt 1999:210–212, Kahlin
2008:97–100), such as everyone, nobody, always, never [in Swedish alla,
ingen, alltid, aldrig], can also reinforce oppositions and occur frequently in
connection with dissociations. When participants dissociate themselves from
certain others, they sometimes also use elements of dramatization (see Norrby
1998:71), such as sound effects and staged dialogues, or use styling (see
Georgakopoulou 2006:85, Coupland 2007:221, Auer 2007:321) through an
altered voice or different wording to enhance the positioning of these.
As far as positionings within the interview group are concerned, many use
resources that avoid face threats and diminish the distance between participants. Epistemic markers (see Kärkkäinen 2003), such as maybe, kind of, you
know [in Swedish väl, kanske, liksom, nog, på nåt sätt], and increments (see S.
Karlsson 2006:199), such as but I don’t know, but of course it varies, or that’s
what I think [in Swedish eller jag vet inte, fast det är olika, tror jag] often
occur and seem to be a way to balance their own attitude and the avoidance
of a conflict with or distance to other participants. Sometimes speakers also
use laughter to decrease the gravity of the situation and of what is said (cf.
Sacks 1992b:275, 571, Adelswärd 1992:140, Adelswärd 1998:15). Support
(see Green-Vänttinen 2001) through utterances such as mhm, yes, exactly [in
Swedish mm, ja, precis] is often given to speakers, even when listeners don’t
agree with that which is said. This too can become a resource for expressing respect, will to co-operate and to avoid a face-threatening positioning of
others.

Discrepancy between name choices and name discussions
This thesis also shows a discrepancy between parents’ positioning through the
chosen name and their positioning through the descriptions and discussion of
the name choice in several cases. Parents seem not always to express a liking
of the same kind of names which they have chosen. Sometimes a certain social
position indexed by the chosen name is strengthened or weakened in the name
discussion, but it also happens that parents create a completely different social
positioning through the name discussion. One reason for these discrepancies
may be that these parents want to recreate or modify their previous position by
emphasizing aspects other than the obvious ones. Furthermore, the children in
the study were given their names some months before the parents were asked
to join this study, which means that in the meantime some parents might have
experienced certain reactions to the name or discovered how the name relates
to names of other children at the same age, which might have affected their
own attitude to the chosen name.
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Another reason for the discrepancy may be that the social positioning (on
a local level) made during discussions of names is probably fairly conscious,
whereas positioning through the actual name choice is likely to be affected to
a higher extent by unconscious identity work. Parents are not always aware
of why they like a certain name or what social positioning the choice of a
certain name may index (cf. Søndergaard 1978:8–9, 16, Lieberson 2000:26,
Kiviniemi 2003:44). However, they may be more conscious of how they want
to be perceived during a discussion.
Within the field of research of attitudes a discrepancy between stated
attitudes and actual behaviour has also often been found (cf. Baker, Colin
1992:15–17, Eagly & Chaiken 1993:155, Billig 1996:209–210, Nyström
Höög 2005a:101, 165). This is explained either by the fact that attitude is only
one of the many variables that have an influence on people’s actions (Eagly
& Chaiken 1993:155) or that people are not able to be consequential since
their actions are situated and therefore must change according to the situation (Baker, Colin 1992:16, Billig 1996:260–261). I believe that a combination of explanations is possible to explain the discrepancy in this study. The
various degrees of consciousness about correlations between names and social
values among parents is probably important. However, the different situations
surrounding the name choice and the name discussions respectively are also
likely to influence the kind of positionings they make. In the interviews the
name discussions are, in addition, a part of an interplay with other participants, which implies that the interaction with them and their ways of positioning themselves will also be of importance.

Whose identity is created?
This thesis proves that choosing a name for a child can contribute to the creation of the identities of the parents, as well as laying the foundation for that
of the child. In parents’ descriptions and discussions of their name choice,
they often draw attention to both themselves and the child as objects for the
positioning. Although, in some cases, one or other of the parties may also be
made invisible. This, however, must not result in the invisible party not being
positioned. It is always the preferences, values and experiences of the parents
that direct the name choice, but equally it is always the child who will carry
the name, and surrounding people will, when hearing the name, draw conclusions about the child as well. Hence, both the parents and the child must
always be positioned through the name choice. There is likely to be a gradual
shift, so that the name of a very small child will be primarily seen in relation to
the parents as positioning them, whereas, as the child grows up and becomes
an independent individual, the name will be seen more and more in relation to
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the child and as positioning him or her. The indexical relation (see Bucholtz &
Hall 2005:594, Ochs 1992:342, 1993:289, Eckert 2008:454) between names
and social positions implies that the relationship between them is not stable
and a priori given. Rather they are varying and contextually bound. Hence, the
kind of associations that will be awakened by a certain name, as well as the
kind of social attributes that it indexes, will vary over time and between different cultures, individuals and situations. Combined with a certain personality
or lifestyle the chosen name may index completely new meanings. Therefore,
it is not evident whether either the child who carries the name or the surrounding people who make interpretations based on the name will perceive the
name in the same way as did the parents who chose the name in the first place.

Why does social positioning through first names occur?
Within previous socio-onomastic research, explanations for the social variation of names and naming in modern times are rarely fully discussed. However, some studies do mention certain suggestions. Several of these studies
point at the theory of social diffusion, which is based on differentiation and
imitation. Groups of high status in a society are believed to introduce innovations to separate them from groups of lower status. In time, groups of lower
status are believed to imitate the higher ones, resulting in a constant change
of the social values of names and a constant need for new innovations within groups of high status. This theory has proven useful explaining the social
variation of personal names in earlier history (see Gustafsson 2002, Ryman
2002, Leibring 2006 for Swedish examples), but has been less useful for confirmation in modern studies. Some research does show that groups of high
status choose original names to a higher extent than others (see for example
Besnard & Desplanques 2001), but few have been able to show that these
names are later incorporated or imitated by groups of lower status (although
see Koß 1972). Lieberson (2000:154) finds, on the contrary, that names which
become popular often do so at the same time in groups of both higher and
lower status. This thesis shows no differences at all concerning choices of
original names in relation to macro-societal variables (age, education, housing, and gender of the child). Neither do the results indicate any greater spread
of names chosen by parents with a certain social status (although the study
is not diachronic either). Hence, the theory of social diffusion does not seem
adequate to explain the social variation in this study.
Other previous socio-onomastic studies emphasize the importance of different social groups being varyingly exposed to names, mostly through varying media usage (see for example Kisbye 1987, Leys 1974, Svanevik 1987,
Lieberson & Bell 1998, Vandebosch 1998). However, to my knowledge, there
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are no studies of actual media usage in relation to naming. This thesis does
not study media usage either, although a comparison of parents’ statements of
conscious sources of inspiration show limited social variation. Therefore, this
does not seem to be a sufficient explanation either.
Some previous studies also discuss differences in mentality and the kind of
values that are sought by different groups as a plausible explanation for the
social variation. Groups have been believed to value, for example, traditions
or certain symbols in varying ways, which would affect the choice of names
(see for example Debus & al. 1973, Kisbye 1987, Leys 1974, Rossi 1965,
Alhaug & Konstantinov 1995, Lieberson 2000, Fryer & Levitt 2004). These
studies generally do not, however, touch upon the underlying question of why
such differences would occur. Lieberson (2000:138–139) does give some
suggestions though. According to him, one alternative may be that parents in
different social contexts have different attitudes toward the social values symbolized by names. Another option could be that parents have the same attitude
toward such social values, but disagree on whether these are appropriate for
children’s names or not. A third possibility could be that parents in different
social contexts see different social values being symbolized in a certain name.
This thesis supports the proposal that social values indexed by first names are
crucial in understanding the social variation of naming. The results show that
parents in different social positions emphasize different social values when
describing and discussing the name choice. Furthermore, it has been demonstrated that the same individual names can index different social values for
different parents. There are only a few indications, however, that parents’ attitudes towards names are connected to varying opinions on what kind of names
are appropriate for a child. Although Lieberson’s suggestions help to explain
the social variation found in this thesis, he does not discuss the next level in
the line of argument: why first names index different social values for different
parents. For this purpose, other theories must be taken into account as well.
Within socio-linguistics, social variation has been discussed at length.
Meyerhoff (2010:63–68) sums up the most common explanations used in
the field. The theory of cultural capital based on Bourdieu (1987) is one of
these. According to this theory, language can be seen as part of a wider cultural market and, by using a certain linguistic feature, allows the speaker to
associate him- or herself with the capital and privileges usually associated
with the prototypical user of that feature. Language use therefore becomes
a way of maximizing capital and gain status, and social variation becomes
an indicator of individuals’ different access to or control over linguistic
resources (Meyerhoff 2010:63). Another common explanation is the theory
of minimized risks. This focuses on individual avoidance of certain linguistic
features associated with unwanted social attributes and on individual will to
fit in (Meyerhoff 2010:64). Using this perspective, linguistic social variation
seems to become an indicator of individuals’ different social surroundings
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which demand varying language use in order for speakers to be able to fit in.
The results from this thesis partly confirm both of these theories. It is evident that names index different social values and attributes and the choice of
a certain name does sometimes seem to function as a kind of social capital
which increases the status of the name-giving parents. It is also evident that
the name choice for many parents has as much to do with wanting to express
certain values and attributes, as with wanting to avoid other, unfavourable
ones. Hence, both use of cultural capital and minimization of risks seem to
be involved. However, since naming is a free choice in Sweden that is constrained by neither economic or social factors, I find it unlikely that the access
to and control over first names alone would give rise to the social variation
observed in the study. Neither do I find Swedish society to be socially divided
to the extent that completely different first names are necessary to fit in to
surroundingon es.
A different theoretical framework might be of greater help to explain the
social variation found in this thesis. Cultural sociologist Mary Douglas (1996)
is of the opinion that individuals’ choices are utterly directed by their attitudes to different models for society. According to her theory, each individual
choice can be seen as contributing to build, manifest or object to a certain
kind of society. She describes four possible models for society that people
may work to obtain, where each model is contrasted with all of the others
(Douglas 1996:42–43). The first model for society is based on hierarchy and
strives for formality, conservatism, historical anchorage and group cohesiveness. The second model is based on competition and strives for individualism,
target orientation, open networks, consumption and change. The third model
is based on equality within a group and strives for democracy, non-hierarchy,
anti-materialism, simplicity and spontaneity. The fourth model is based on
self-chosen or forced isolation and strives for individualism and freedom, but
is also unpredictable and eclectic. Of these four models, it is primarily the two
first ones which seem to be reflected in the name choices and name discussions in this thesis. The results show a tension between more conservative and
more creative attitudes toward names and naming, which could be interpreted
as part of a hierarchic and individualistic model for society respectively.
Furthermore, the macro-societal variation found in this thesis demonstrates
that conservatism is primarily shown by parents with a university degree and
by older parents, whereas creativity is primarily shown by parents without a
university degree and by younger parents.
This could be interpreted that parents who would have high positions in a
hierarchic society use the choice of name as a way to manifest such a model
for society, whereas parents who cannot benefit in the same way from such a
society choose names that contribute to obtaining a different model for society
in which other social values and attributes are given importance. Most of all,
these parents seem to engage in an individualistic and competitive model for
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society, in which everyone can and must create their own success and where
originality and creativity therefore becomes an important means of standing
out. However, some parents seem rather to engage in an equality-based model
for society, characterized by both anti-hierarchy and anti-materialism and
emphasizing simplicity and pragmatism. According to this theoretical perspective, the social variation described in this thesis does not so much become
an indicator of parents’ varying living conditions or membership of different
groups, but an indicator of their will to identify with and contribute to different
models for society, where different social values and attributes are important.
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Bilaga 1: Enkätformuläret

Institutionen för
nordiska språk

Jasmine!

Anders?

Hugo!

Maja?

Hur gick det till när ni valde namn till ert barn?
Enkät om föräldrars val av förnamn till sina barn

Liam?

Ahmed!

Alicia?
Kerstin!

Så här fyller ni i enkäten…..
* För de ﬂesta frågor ﬁnns det färdigformulerade svarsalternativ. Markera då ert svar
genom att sätta ett kryss (x) i rutan intill det svarsalternativ som ni tycker passar
bäst. Så här: q
* Om ni skulle ångra er och vill ta bort ert kryss, fyll i hela rutan, så här: n
* Efter varje fråga ﬁnns en rad för kommentarer. Där har ni möjlighet att förtydliga/
utveckla ert svar eller skriva om ni tycker att något svarsalternativ saknas.
* Extra skrivutrymme ﬁnns på sista sidan.

Glöm inte att posta enkäten senast 20 oktober!

Tack för att ni deltar!
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DEL 1. INFORMATION KRING BARNET

Här får ni fylla i lite bakgrundsinformation om ert barn. Observera att om ni har ﬂera barn är det
endast det yngsta barnet som den här enkäten gäller!
Kön: qFlicka qPojke

Syskon: qJa qNej

Alla förnamn (vänligen texta!)::
Tilltalsnamn (vänligen texta!)::

DEL 2. INFORMATION KRING VÅRDNADSHAVARNA

Här kommer några frågor om er som är barnets vårdnadshavare. Det spelar ingen roll vem som står
som Vårdnadshavare 1 respektive Vårdnadshavare 2. Om det bara ﬁnns en vårdnadshavare,
eller om bara en var delaktig i namngivningen, räcker det naturligtvis att fylla i en spalt.
Vårdnadshavare 1.

Vårdnadshavare 2.

Födelseår:

Födelseår:

Kön
q Kvinna
q Man

Kön
q Kvinna
q Man

Familjesituation
q Gift
q Sambo
q Ensamstående

Familjesituation
q Gift
q Sambo
q Ensamstående

Boende
q Lägenhet, hyresrätt
q Lägenhet, bostadsrätt
q Radhus/villa, hyresrätt
q Radhus/villa, bostadsrätt
q Radhus/villa, egenägd

Boende
q Lägenhet, hyresrätt
q Lägenhet, bostadsrätt
q Radhus/villa, hyresrätt
q Radhus/villa, bostadsrätt
q Radhus/villa, egenägd

Vilket/vilka språk talar du hemma?

Vilket/vilka språk talar du hemma?

Vad arbetar du som (eller om du inte arbetar
just nu: vad har du arbetat som tidigare)?

Vad arbetar du som (eller om du inte arbetar
just nu: vad har du arbetat som tidigare)?

Svara så specikt som möjligt, tex. ”högstadielärare i kemi”
istället för ”lärare”!

Svara så specikt som möjligt, tex. ”högstadielärare i kemi”
istället för ”lärare”!

q Har ännu inte haft något arbete

q Har ännu inte haft något arbete

Vad har du för utbildning?
q Grundskola eller motsvarande
q Gymnasium eller motsvarande
q Högskola/universitet, mindre än tre år
q Högskola/universitet, tre år eller mer
q Annan eftergymnasial utbildning

Vad har du för utbildning?
q Grundskola eller motsvarande
q Gymnasium eller motsvarande
q Högskola/universitet, mindre än tre år
q Högskola/universitet, tre år eller mer
q Annan eftergymnasial utbildning
1/7

280

DEL 3. HUR NAMNVALET GICK TILL

I den här delen ombeds ni att svara på några frågor om hur det gick till rent praktiskt när ni skulle
välja ett tilltalsnamn till barnet.
Fråga .

När började ni fundera kring vilket tilltalsnamn barnet skulle få?
q
q
q
q
q
q
q
q

Redan innan vi bestämt oss för att försöka få barn
När vi valde namn till barnets äldre syskon
När vi visste att vi skulle få det här barnet
Någon tid innan barnet föddes
Den dag barnet föddes
Någon tid efter att barnet var fött
Annat, nämligen
Osäker/minns ej

Kommentarer
Fråga .

När bestämde ni slutgiltigt vilket tilltalsnamn barnet skulle få?
q
q
q
q
q
q
q
q

Redan innan vi bestämt oss för att försöka få barn
När vi valde namn till barnets äldre syskon
När vi visste att vi skulle få det här barnet
Någon tid innan barnet föddes
Den dag barnet föddes
Någon tid efter att barnet var fött
Annat, nämligen
Osäker/minns ej

Kommentarer
Fråga .

När berättade ni för omgivningen vilket tilltalsnamn barnet hade fått?
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Någon månad innan barnet föddes
Någon vecka innnan barnet föddes
Några dagar innan barnet föddes
Den dag barnet föddes
Några dagar efter att barnet var fött
Någon vecka efter att barnet var fött
Någon månad efter att barnet var fött
Annat, nämligen
Osäker/minns ej

Kommentarer
Fråga .

Hade ni ett dop eller någon annan ceremoni/fest i samband med att barnet ﬁck sitt
namn? Berätta!
q Ja,

q Nej

2/7
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Fråga .

Var någon annan än föräldrarna med och gav förslag på tilltalsnamn?
q Ja, nämligen
q Nej
q Osäker/minns ej
Kommentarer

Fråga .

Var någon förälder mer aktiv än den andre i att komma med förslag på tilltalsnamn?
q
q
q
q

Ja, nämligen
Nej, båda föräldrar var lika aktiva
Bara en förälder var delaktig i valet av namn
Osäker/minns ej

Kommentarer
Fråga .

Letade ni efter idéer/inspiration någonstans? Här går det bra att kryssa i era alternativ!
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Ja, bland namn i släkten
Ja, i födelseannonser
Ja, i namnsdagsalmanackor/namnsdagskalendrar
Ja, i namnböcker
Ja, på internet
Ja, i Bibeln, Koranen, Tanak eller någon annan religiös skrift
Ja, i tidningar/tidskrifter/böcker
Ja, i tv-program/ﬁlmer
Ja, någon annanstans, nämligen
Nej
Osäker/minns ej

Kommentarer
Fråga .

Vem föreslog det tilltalsnamn barnet nu har?
q
q
q
q

Barnets mamma
Barnets pappa
Någon annan, nämligen
Osäker/minns ej

Kommentarer

DEL 4. VARFÖR NI VALDE TILLTALSNAMNET

I den här delen ombeds ni svara på frågor om hur ni resonerade när ni valde barnets tilltalsnamn.
Fråga .

Vilka var de allra viktigaste orsakerna till att ni valde det tilltalsnamn som ni gjorde?
Svar:

3/7
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Fråga .

Funderade ni kring om några personer sedan tidigare bär eller har burit tilltalsnamnet
(oavsett om ni tyckte att detta var positivt eller negativt)? Här går det bra att kryssa i era alternativ!

q
q
q
q
q

Ja, vi funderade på om någon i vår släkt bär eller har burit namnet
Ja, vi funderade på om något barn i vår närhet bär eller har burit namnet
Ja, vi funderade på om någon vuxen i vår närhet bär eller har burit namnet
Ja, vi funderade på om någon känd person bär eller har burit namnet
Ja, vi funderade på om någon påhittad person i böcker/ﬁlmer bär eller har burit namnet

q Ja, annat alternativ
q Nej, vi funderade inte kring detta
q Osäker/minns ej
Kommentarer
Fråga .

Har ni gett barnet tilltalsnamnet (hela tilltalsnamnet eller en del av det) efter någon speciell person?
q Ja, efter en släkting, nämligen:
q Ja, efter en vän eller bekant, nämligen:
q Ja, efter en religiös förebild, nämligen:
q Ja, efter en skådespelare eller artist, nämligen:
q Ja, efter en person i en bok eller ﬁlm, nämligen:
q Ja, efter en annan person, nämligen:
q Nej
q Osäker/minns ej
Kommentarer

Fråga .
Gå till fråga 14
Gå till fråga 14

Funderade ni kring olika sätt att stava barnets tilltalsnamn?
q Ja, nämligen
q Nej
q Osäker/minns ej
Kommentarer

Fråga .

Varför valde ni till slut den stavning som ni gjorde?
Svar:

Fråga .

Gå till fråga 16
Gå till fråga 16
Gå till fråga 16

Valde ni barnets tilltalsnamn så att det skulle fungera i ﬂera länder/kunna uttalas på
ﬂera språk?
q
q
q
q

Ja
Nej
Vi funderade inte kring detta
Osäker/minns ej

Kommentarer
4/7
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Fråga .

Beskriv hur ni tänkte kring detta och vilka länder/vilka språk det gällde.
Svar:

Fråga .

Var det viktigt eller oviktigt att barnets tilltalsnamn hade följande egenskaper?
Kryssa i en ruta på varje rad!

Mycket Viktigt Mindre Likgiltigt Önskade
viktigt
viktigt
ej detta
1.

Låter vackert

2.

Ger positiva associationer

3.

Ser vackert ut i skrift

4.

Är lätt att stava

5.

Är lätt att uttala

6.

8.

Passar ihop med
efternamnet
Passar ihop med barnets
utseende/personlighet
Är ovanligt

9.

Är modernt

7.

10. Är kort
11. Är långt
12. Är typiskt svenskt eller
nordiskt
13. Är internationellt

Funderade
ej kring
detta

Osäker/
minns ej

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q

q

q

q

q

q

q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q

q

q

q

q

q

q

14. Finns i släkten

q

q

q

q

q

q

q

15. Har en ursprunglig
betydelse som är positiv
16. Är förknippat med viss
religion/religiös förebild/
religiös skrift
17. Annat, nämligen:

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q
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Fråga .

Tyckte ni att det på något sätt var annorlunda att välja tilltalsnamn till det här barnet
än till barnets äldre syskon?
Svar:

Gå till fråga 20
Gå till fråga 20
Gå till fråga 20

Fråga .
Gå till fråga 20
Gå till fråga 20
Gå till fråga 20

q Barnet har inga syskon
q Vi funderade inte kring detta
q Osäker/minns ej
Valde ni barnets tilltalsnamn så att det skulle ”passa ihop” med syskonens namn?
q
q
q
q

Ja
Nej
Vi funderade inte kring detta
Osäker/minns ej

Kommentarer
Fråga .

Beskriv på vilket sätt tilltalsnamnet skulle ”passa ihop” med syskonens namn och
varför ni ville detta.
Svar:

DEL 5. VARFÖR NI VALDE ÖVRIGA FÖRNAMN

Här får ni beskriva hur ni resonerade när ni valde barnets övriga förnamn.
Fråga .

Vilka var de allra viktigaste orsakerna till att ni valde barnets övriga förnamn?
Svar:

q Barnet har bara ett förnamn

6/7
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Så till sist….
Fråga .

Vem fyllde i den här enkäten?
q Den som står som vårdnadshavare 1 ovan
q Den som står som vårdnadshavare 2 ovan
q Båda tillsammans

Fråga .

Ger ni ert samtycke till att de uppgifter ni fyllt i används i mitt forskningsprojekt på
det sätt som framgår av följebrevet?
q Ja
q Nej

Fråga .

Skulle ni vilja få en kort sammanfattning med resultat skickad till er, när undersökningen är avslutad (troligen hösten )?
q Ja (ange adress eller e-mail):
q Nej

Fråga .

Var någon fråga i enkäten ﬂertydig eller svår att förstå? Saknade ni någon fråga?
Eller ﬁnns det något annat ni vill kommentera?
q Nej
q Ja,

Glöm inte att posta enkäten senast 20 oktober!

Tack!
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Bilaga 2: Intervjuguide

1.

Vad heter ni i förnamn och vad heter era barn?

2.

Hur gick det till när ni valde namnet?
(Letade ni medvetet efter inspiration någonstans? Hade ni mer än
ett förslag som ni funderade på? Var det roligt/tråkigt/lätt/jobbigt att
fundera kring namn? Hur gick det att komma överens med den andre
föräldern?)

3.

Hade ni några bestämda krav eller idéer kring hur namnet skulle vara?
(Några särskilda egenskaper? T.ex. frekvens, längd, kulturella associationer?)

4.

I metro fanns det en artikel om namn där det stod att ”Bebisar är vår
tids ultimata bling-bling och namnet är år 2008:s trendigaste accesoar”. Känner ni igen det här?
(Kan man använda namnet för att uttrycka sin smak eller stil?
Finns det några namn som ni förknippar med en särskild stil?)

5.

Tror ni att det namn man väljer till barnet på något sätt kan påverka
dess förutsättningar senare i livet?
(Kan namnet påverka barnets självkänsla? Kan namnet påverka hur
andra beter sig mot barnet?)
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Bilaga 3: Tilltalsnamn i enkäten

Namn
(alt. stavn.
i parentes)

Kulturell
markering

Periodmarkering

Frekvens
nyfödda
2007

Frekvens
Sverige
2007

Sidhänvisning

Abd
Adam
Adrian
Agnes
Aili
Alaine
Albin

utl
–
–
sv/nord
utl
utl
sv/nord

–
–
–
1800/1900
–
rel. nytt
1800/1900

≤ 50
≥ 501
251–500
≥ 501
≤ 50
≤ 10
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001
5001–10 000
≥ 10 001
≤ 1000
≤ 10
≥ 10 001

Aleksin
Alexander

utl
–

–
1800/1900

≤ 50
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001

Alfred
Algot
Alice

sv/nord
sv/nord
eng/am

1800/1900
1800/1900
1800/1900

251–500
51–150
≥ 501

5001–10 000
1001–5000
≥ 10 001

Alicia
Alina
Allan
Alma

eng/am
–
–
sv/nord

1980–99
1800/1900
1920–49
1800/1900

251–500
≤ 50
≤ 50
251–500

5001–10 000
1001–5000
≥ 10 001
5001–10 000

Almog

utl

–

≤ 10

≤ 10

Alva
Alvin
Amalia
Amanda

sv/nord
sv/nord
–
–

1800/1900
1800/1900
1800/1900
1980–99

≥ 501
251–500
≤ 50
≥ 501

≥ 10 001
1001–5000
1001–5000
≥ 10 001

Amelia
Amelie
Andreas
Anna

–
–
–
–

1800/1900
1800/1900
1980–99
–

51–150
51–150
51–150
151–250

1001–5000
1001–5000
≥ 10 001
≥ 10 001

s. 161
s. 150
s. 122
s. 162
–
s. 91, 217
s. 53, 100, 139,
140, 239
s. 151, 160, 161
s. 100, 150, 160,
239
s. 101, 117
–
s. 100, 123, 129,
139
s. 161, 219
s. 150
s. 83, 103, 238
s. 100, 122, 129,
163
s. 91, 151, 161,
163
s. 71, 100
s. 74, 115
–
s. 71, 141, 163,
207, 210, 211
–
–
–
s. 26, 87, 88, 91,
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Annabel
Annie
Anton

utl
eng/am
sv/nord

rel. nytt
1800/1900
1800/1900

≤ 50
51–150
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001
≥ 10 001

Anya
Armando

utl
utl

–
–

≤ 50
≤ 50

≤ 1000
≤ 1000

Arvid

sv/nord

1800/1900

251–500

≥ 10 001

Astor
Astrid
Atakan
August
Axel

–
sv/nord
utl
–
sv/nord

rel. nytt
1800/1900
–
1800/1900
1800/1900

≤ 50
251–500
≤ 50
51–150
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001
≤ 1000
5001–10 000
≥ 10 001

Aydin
Baylie
Beatrice
Bella
Beni
Benjamin
(Benyamin)
Betty

utl
eng/am
–
–
utl
–
(utl)
eng/am

–
rel. nytt
1980–99
rel. nytt
–
1980–99

≤ 50
≤ 10
≤ 50
51–150
≤ 50
251–500

≤ 1000
≤ 10
5001–10 000
≤ 1000
≤ 1000
5001–10 000

1800/1900

≤ 50

1001–5000

Bianca
Björn

utl
sv/nord

rel. nytt
1951–79

51–150
≤ 50

1001–5000
≥ 10 001

Buster
–
Carl (Karl) sv/nord

rel. nytt
–

≤ 50
251–500

≤ 1000
≥ 10 001

Caspian
Charles

–
eng/am

rel. nytt
rel. nytt

≤ 50
≤ 50

≤ 1000
5001–10 000

Charlie
Danniél
David

eng/am
(utl)
–

rel. nytt
1980–99
1980–99

151–250
151–250
251–500

1001–5000
≤ 1000
≥ 10 001

Delina
Detjon

utl
utl

rel. nytt
–

≤ 50
≤ 50

≤ 1000
≤ 1000

92, 101, 190,
191, 208, 221
–
–
s. 71, 103, 115,
123
–
s. 161, 163, 176,
238
s. 74, 100, 115,
140, 216
s. 84, 221
s. 172, 180,
–
–
s. 70, 103, 139,
176, 216
s. 129, 151
s. 91, 129
s. 129
–
s. 150
–
s. 53, 83, 100,
161
s. 161
s. 53, 84, 138,
139, 239
s. 129
s. 75, 78, 100,
123, 129, 151,
239
–
s. 84, 129, 202,
203
s. 150
s. 89
s. 52, 70, 100,
122, 150, 180,
216, 221, 238,
239
s. 163
s. 163
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Dexter
Ebba

eng/am
sv/nord

rel. nytt
1800/1900

≤ 50
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001

Ebbe
Eden
Edessa
Edith
Edvin
Eira
Elda

sv/nord
–
utl
–
sv/nord
sv/nord
sv/nord

1920–49
rel. nytt
rel. nytt
1800/1900
1800/1900
–
rel. nytt

51–150
≤ 10
≤ 50
151–250
≥ 501
≤ 50
≤ 10

1001–5000
≤ 10
≤ 1000
1001–5000
≥ 10 001
1001–5000
≤ 10

Eli
Elias

utl
–

–
1980–99

≤ 50
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001

Elicia
Elin

–
sv/nord

–
1800/1900

≤ 50
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001

Elina
Ella

sv/nord
–

–
1800/1900

151–250
≥ 501

5001–10 000
≥ 10 001

Ellen
Elliot
Ellis
Elma
Elmer
Elrik

–
eng/am
eng/am
–
–
–

1800/1900
–
rel. nytt
1800/1900
1920–49
–

≥ 501
251–500
151–250
51–150
≤ 50
≤ 10

≥ 10 001
1001–5000
≤ 1000
1001–5000
≤ 1000
≤ 10

Elsa

sv/nord

1800/1900

≥ 501

≥ 10 001

Elvira
(Elwira)
Embla
Emelie
Emil

–

1800/1900

251–500

≥ 10 001

sv/nord
–
sv/nord

–
1980–99
1800/1900

51–150
251–500
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001
≥ 10 001

Emilia
(Emilija)
Emine
Emma
Emmy
Emrik
Éowyn
Erik
(Eric)

–
(utl)
utl
–
eng/am
–
utl
sv/nord

1800/1900

≥ 501

≥ 10 001

–
1800/1900
1800/1900
–
–
–

≤ 50
≥ 501
151–250
≤ 50
≤ 50
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001
5001–10 000
≤ 1000
≤ 1000
≥ 10 001
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s. 84, 163, 217
s. 129, 139, 140,
174
–
s. 91
s. 52, 150, 161
s. 151, 171, 172
–
s. 122, 221
s. 91, 114, 139,
175, 239
s. 217
s. 52, 87, 161,
163
–
s. 52, 70, 129,
238
–
s. 52, 101, 115,
173
s. 163
s. 150
–
–
s. 129
s. 84, 91, 100,
219
s. 53, 100, 140,
239
s. 89, 115, 123,
139
s. 138, 139
s. 179
s. 52, 70, 140,
221, 238
–
s. 151, 161
s. 53, 71
–
s. 83, 87, 238
s. 84, 171, 172
s. 53, 100, 123,
140, 151, 216,

Erwin
Ester
(Esther)
Felicia

utl
–

–
1800/1900

≤ 50
251–500

≤ 1000
≥ 10 001

–

1980–99

≥ 501

≥ 10 001

Felix
Filip
Filippa
Flora
Florence
Freja
Frida
Frode
Gabriel
Gent
Georg
Grace
Gustav
Görel

–
–
–
–
eng/am
sv/nord
sv/nord
sv/nord
–
utl
–
eng/am
sv/nord
sv/nord

1980–99
1980–99
1980–99
1800/1900
1920–49
–
1980–99
–
1980–99
–
1920–49
rel. nytt
1800/1900
1920–49

251–500
≥ 501
251–500
≤ 50
≤ 50
251–500
251–500
≤ 50
251–500
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≥ 501
≤ 50

≥ 10 001
≥ 10 001
5001–10 000
≤ 1000
1001–5000
1001–5000
≥ 10 001
≤ 1000
≥ 10 001
≤ 1000
≥ 10 001
≤ 1000
≥ 10 001
1001–5000

Hampus
Hanna
(Hannah)

sv/nord
–

1980–99
1980–99

251–500
≥ 501

≥ 10 001
≥ 10 001

Hannes
Hedvig
Henrik
Henry

sv/nord
–
–
eng/am

1980–99
1800/1900
1980–99
1920–49

151–250
51–150
51–150
51–150

5001–10 000
5001–10 000
≥ 10 001
≥ 10 001

Herman
Hilda

–
sv/nord

1920–49
1800/1900

51–150
151–250

5001–10 000
5001–10 000

Hugo

sv/nord

1800/1900

≥ 501

≥ 10 001

Iben
Ida

sv/nord
sv/nord

–
1800/1900

≤ 50
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001

Idun
Iggy
Ines
Ingmar
Ingrid

sv/nord
eng/am
–
sv/nord
sv/nord

1920–49
rel. nytt
1800/1900
1920–49
1920–49

≤ 50
≤ 50
51–150
≤ 50
51–150

≤ 1000
≤ 1000
1001–5000
5001–10 000
≥ 10 001

221, 239
s. 122
s. 150
s. 200, 201, 202,
204
s. 150
–
s. 115
s. 101
s. 217
s. 138
s. 140
s. 138, 140
s. 195, 196
s. 163
s. 27, 100
s. 219
s. 100
s. 53, 83, 140,
238
–
s. 71, 90, 122,
123, 140, 150,
239
s. 74, 130
–
–
s. 100, 176, 190,
191, 216
s. 103
s. 115, 212, 213,
214, 221
s. 53, 71, 100,
139, 163, 239
–
s. 52, 53, 70,
100, 129, 140,
238
s. 83, 100, 176
s. 221
s. 162
s. 53, 74, 83
s. 101, 117, 138
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Iris
Isabelle
(Isabel)
Isak
Iza
Jack

sv/nord
–

1920–49
1980–99

51–150
251–500

5001–10 000
5001–10 000

s. 100, 216
s. 53

–
–
eng/am

1980–99
–
–

≥ 501
51–150
151–250

≥ 10 001
≤ 1000
1001–5000

Jacob
(Jakob,
Yaqub)
Jemi
Jennifer
Joel (Yoel)

–

1980–99

251–500

≥ 10 001

(utl)
utl
eng/am
(utl)

s. 150
s. 217
s. 129, 150, 174,
239
s. 53, 90, 123,
221

–
1980–99
1980–99

≤ 50
51–150
251–500

≤ 1000
≥ 10 001
≥ 10 001

Johanna
Johannes
Jonathan
Jood
Josefine
Julia

–
–
–
utl
–
–

1980–99
1980–99
1980–99
–
1980–99
1800/1900

151–250
151–250
≥ 501
≤ 10
151–250
≥ 501

50 001–
≥ 10 001
≥ 10 001
≤ 10
≥ 10 001
≥ 10 001

Julius
Juni

–
sv/nord

1800/1900
rel. nytt

51–150
≤ 50

1001–5000
≤ 1000

Kajsa
sv/nord
Karin
sv/nord
Karl-Johan –
Karl-Sander –
Katja
–
Kimi
utl
Kira
utl
Klara
–
(Clara)
Knut
sv/nord

1980–99
–
–
–
1980–99
–
rel. nytt
1800/1900

151–250
51–150
≤ 50
≤ 10
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≥ 501

≥ 10 001
≥ 10 001
1001–5000
≤ 10
1001–5000
≤ 1000
≤ 1000
≥ 10 001

1920–49

≤ 50

≥ 10 001

Kristina

–

1950–79

51–150

≥ 10 001

Lawen
Lea
Leo

utl
–
–

–
–
–

≤ 50
151–250
≥ 501

≤ 1000
1001–5000
5001–10 000

Leon

eng/am

rel. nytt

251–500

1001–5000
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–
–
s. 123, 143, 144,
150, 163
s. 140
–
s. 151, 172, 180
s. 91
–
s. 71, 100, 129,
150, 161, 221,
239
–
s. 52, 84, 114,
115, 140, 219
s. 53, 123, 139
s. 87, 150
–
s. 91
s. 129
s. 161
–
s. 90, 122, 123,
140
s. 138, 216,
225, 238
s. 100, 101,
102, 216, 239
s. 71, 122
s. 123
s. 129, 150, 163,
175, 195, 196
s. 163

Leopold
Levi
Liam

–
–
eng/am

1920–49
1920–49
rel. nytt

≤ 50
≤ 50
≥ 501

1001–5000
≤ 1000
1001–5000

Lilly
Lina
Linda
Linn
Linnéa
Linus
Lisa
Lisanna
Livia
Logan
Loke

eng/am
sv/nord
–
sv/nord
sv/nord
–
–
–
–
eng/am
sv/nord

1800/1900
1980–99
1980–99
1980–99
1800/1900
1980–99
1800/1900
rel. nytt
–
rel. nytt
–

151–250
151–250
≤ 50
151–250
≥ 501
≥ 501
251–500
≤ 10
51–150
≤ 50
151–250

≥ 10 001
≥ 10 001
≥ 10 001
≥ 10 001
≥ 10 001
≥ 10 001
≥ 10 001
≤ 10
≤ 1000
≤ 1000
1001–5000

Lone
Lova
Love
(Lowe)
Lovisa
Lucas
(Lukas)

sv/nord
sv/nord
sv/nord

–
–
–

≤ 50
251–500
151–250

≤ 1000
1001–5000
1001–5000

sv/nord
–

1800/1900
1980–99

251–500
≥ 501

≥ 10 001
5001–10 000

Ludvig
(Ludwig)
Luka
Mael
Magda
Magdalena
Maja
(Maija,
Maya)
Majken

–

1800/1900

≥ 501

≥ 10 001

utl
utl
–
–
sv/nord
(utl)
(utl)
–

–
–
–
1980–99
1800/1900

≤ 50
≤ 10
≤ 50
≤ 50
≥ 501

≤ 1000
≤ 10
1001–5000
≥ 10 001
≥ 10 001

1800/1900

51–150

5001–10 000

Malik
(Malick)
Malin

utl

–

≤ 50

≤ 1000

sv/nord

1951–79

51–150

≥ 10 001

Malte
Mario

sv/nord
utl

1920–49
–

251–500
≤ 50

1001–5000
1001–5000

–
s. 123
s. 53, 114, 115,
160, 200, 219
s. 101
s. 129
s. 71, 88
–
s. 231
–
s. 91, 92
s. 91
–
s. 161
s. 53, 138, 139,
216
–
–
s. 85, 101, 123,
140, 151
s. 177
s. 52, 98, 113,
114, 120, 123,
129, 140, 150,
151, 231
s. 115, 123
s. 161
s. 91
–
s. 84
s. 89, 122, 129,
130, 161, 221,
239
s. 101, 123, 131,
132, 142, 163,
211–214
s. 151, 161,
163, 179
s. 71, 129, 140,
150
–
s. 71

293

Markus
(Marcus)
Martin
Masiteh
Mattias
Max
Maxim
Meja
(Meia)
Melanie
Melker
Melvin

–

1980–99

251–500

≥ 10 001

s. 71

–
utl
–
–
utl
sv/nord

1950–79
–
1950–79
1980–99
–
–

151–250
≤ 10
51–150
≥ 501
≤ 50
151–250

≥ 10 001
≤ 10
≥ 10 001
≥ 10 001
≤ 1000
≤ 1000

–
s. 91, 151
–
s. 122
s. 151, 161
–

eng/am
–
eng/am

–
1800/1900
rel. nytt

≤ 50
251–500
≥ 501

≤ 1000
1001–5000
1001–5000

Mia
Mikael
Milla

–
–
sv/nord

1980–99
1951–79
rel. nytt

≤ 50
51–150
51–150

5001–10 000
≥ 10 001
≤ 1000

Milo
Mio

utl
–

rel. nytt
rel. nytt

51–150
51–150

≤ 1000
≤ 1000

Mira
Miracle
Moa
Molly

–
eng/am
sv/nord
eng/am

rel. nytt
rel. nytt
–
–

151–250
≤ 10
≥ 501
251–500

1001–5000
≤ 10
≥ 10 001
1001–5000

Morris
Moses
Måns
Natalie
Nellie
(Nelly)

eng/am
–
sv/nord
eng/am
eng/am

rel. nytt
–
1980–99
1980–99
rel. nytt

51–150
≤ 50
151–250
251–500
≥ 501

≤ 1000
≤ 1000
1001–5000
5001–10 000
1001–5000

Neo

–

rel. nytt

251–500

1001–5000

Nestor
Nicole
Nicolina
Niklas
Nils
Ninya

–
eng/am
–
–
sv/nord
–

rel. nytt
1980–99
1980–99
1950–79
1800/1900
rel. nytt

≤ 50
51–150
≤ 50
51–150
251–500
≤ 10

≤ 1000
1001–5000
≤ 1000
≥ 10 001
≥ 10 001
≤ 10

s. 84, 219
s. 129, 172
s. 105, 106, 114,
123, 129, 161
–
–
s. 71, 114, 229,
239
s. 163, 165
s. 53, 114, 172,
217, 239
–
s. 91
s. 162
s. 117, 124, 131,
132, 163, 187,
188, 207, 208,
227
s. 161
s. 130
s.
129
–
s. 52, 53, 90,
114, 115, 129,
150, 161, 173,
177, 239
s. 75, 115, 163,
225, 238
s. 84, 217
s. 53, 160, 219
–
–
s. 139
s. 84, 87, 91, 238
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Noah
(Noa)
Noel

–

–

≥ 501

1001–5000

s. 114, 123, 179

eng/am

rel. nytt

251–500

1001–5000

Nora
Nova
Novalii
Oliver
Olivia

–
–
–
eng/am
–

1800/1900
rel. nytt
rel. nytt
1980–99
1800/1900

251–500
251–500
≤ 50
≥ 501
251–500

1001–5000
1001–5000
≤ 1000
≥ 10 001
≥ 10 001

Olle
Olof
Omidi
Orhan
Oskar
(Oscar)

sv/nord
sv/nord
utl
utl
–

rel. nytt
1920–49
–
–
1800/1900

251–500
51–150
≤ 50
≤ 50
≥ 501

≥ 10 001
≥ 10 001
≤ 1000
≤ 1000
≥ 10 001

Otto
Paywin
Phoenix
Pontus
Py
Rasmus
Rebecca
Ronja

–
utl
eng/am
–
sv/nord
–
–
sv/nord

1920–49
–
–
1980–99
rel. nytt
1980–99
1980–99
rel. nytt

51–150
≤ 10
≤ 10
151–250
≤ 50
251–500
151–250
151–250

≥ 10 001
≤ 10
≤ 10
≥ 10 001
≤ 1000
≥ 10 001
≥ 10 001
1001–5000

Ruth
Sabria
Saga
Sahib
Samuel
Sanna
Sara
(Sarah)

–
utl
sv/nord
utl
–
sv/nord
–

1800/1900
–
1800/1900
–
1980–99
1980–99
1980–99

51–150
≤ 50
251–500
≤ 50
251–500
51–150
251–500

≥ 10 001
≤ 1000
5001–10 000
≤ 1000
≥ 10 001
≥ 10 001
≥ 10 001

Sebastian
Selin
Selina
Selma

–
utl
–
sv/nord

1980–99
–
–
1800/1900

251–500
≤ 50
≤ 50
251–500

≥ 10 001
≤ 1000
≤ 1000
1001–5000

Sigge

sv/nord

rel. nytt

51–150

≤ 1000

s. 114, 115, 116,
129, 150, 186,
187, 227, 239
s. 123, 234
s. 123
s. 217
s. 123
s. 74, 115, 150,
161
–
s. 53, 84, 100
s. 163
s. 161
s. 71, 74, 100,
122, 123, 150,
151
–
s. 91
s. 91, 217, 239
–
–
–
–
s. 53, 139, 172,
189, 217, 238
s. 150
s. 238
–
s. 52
s. 129
s. 129
s. 52, 70, 71,
101, 123, 139,
140, 208, 216,
238
s. 161
–
–
s. 53, 100, 139,
140, 239
s. 53, 114, 129,
239
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Signe
Sigrid
Sigvar
Silas
Simon

sv/nord
sv/nord
sv/nord
–
–

1800/1900
1800/1900
1920–49
–
1980–99

251–500
51–150
≤ 50
≤ 50
≥ 501

≥ 10 001
≥ 10 001
≤ 1000
≤ 1000
≥ 10 001

Siri
Siv
Sixten
Smilla
Sofia
Sofie
Stella
Stina

sv/nord
sv/nord
sv/nord
–
–
–
–
sv/nord

1800/1900
1920–49
1920–49
rel. nytt
1980–99
1980–99
1800/1900
1800/1900

151–250
≤ 50
151–250
51–150
251–500
51–150
251–500
151–250

5001–10 000
≥ 10 001
5001–10 000
≤ 1000
≥ 10 001
≥ 10 001
1001–5000
≥ 10 001

Sude
Svea
Tea (Thea)
Tess

utl
sv/nord
–
eng/am

–
1800/1900
1800/1900
rel. nytt

≤ 50
51–150
251–500
≤ 50

≤ 1000
≥ 10 001
1001–5000
≤ 1000

Theo (Teo) –

1800/1900

≥ 501

1001–5000

Theodor
Thomas

–
–

1800/1900
1951–79

251–500
≤ 50

1001–5000
≥ 10 001

Tiago

utl

rel. nytt

≤ 10

≤ 10

Tilda
Tilde
Tim
Timothy
Tom
Tore
Tova
Tove
Tuva
Tyra
Valle

–
sv/nord
eng/am
eng/am
eng/am
sv/nord
sv/nord
sv/nord
sv/nord
sv/nord
sv/nord

1800/1900
–
rel. nytt
rel. nytt
rel. nytt
1920–49
1980–99
1980–99
–
1800/1900
rel. nytt

251–500
251–500
251–500
≤ 50
≤ 50
≤ 50
51–150
51–150
251–500
251–500
≤ 50

5001–10 000
1001–5000
5001–10 000
1001–5000
5001–10 000
≥ 10 001
1001–5000
5001–10
≥ 10 001
5001–10 000
≤ 1000

Valter
(Walter)
Vera
Viggo

–

1920–49

51–150

5001–10 000

–
sv/nord

1800/1900
1920–49

251–500
251–500

≥ 10 001
1001–5000

296

–
s. 84, 100, 216
–
s. 219
s. 53, 129, 139,
150
–
s. 53, 83
–
s. 53, 114, 129
s. 71
s. 53, 140
–
s. 53, 74, 100,
139
–
–
s. 122, 123
s. 84, 129, 219,
238
s. 52, 100, 114,
115, 123
s. 150, 151
s. 53, 150, 151,
163
s. 123, 161, 221,
238
s. 122, 213
–
–
s. 84, 150, 163
–
s. 71, 140
s. 74
000
–
s. 129, 150
–
s. 83, 114, 129,
221
s. 123, 139, 140,
151
s. 23, 100
s. 100, 140

Vigor
Viktor
(Victor)
Vilda

–
–

1920–49
1980–99

≤ 50
≥ 501

≤ 1000
≥ 10 001

s. 52, 217
s. 123

sv/nord

rel. nytt

51–150

≤ 1000

Vilhelm
(Wilhelm)
William
(Whilliam)
Vilma
(Wilma)
Wilmer
(Vilmer)
Vincent
Winston

–

1800/1900

151–250

≥ 10 001

s. 53, 84, 100,
114, 139, 207,
208, 227
s. 115, 123, 172

eng/am

1980–99

≥ 501

≥ 10 001

–

1800/1900

≥ 501

1001–5000

–

rel. nytt

251–500

1001–5000

–
eng/am

–
rel. nytt

251–500
≤ 50

5001–10 000
≤ 1000

utl
utl
utl
sv/nord
sv/nord

–
–
1980–99
1951–79
1951–79

≤ 10
≤ 50
151–250
51–150
≤ 50

≤ 10
≤ 1000
≤ 1000
5001–10 000
≥ 10 001

Xochitl
Yara
Yasmine
Ylva
Åsa

s. 71, 87, 89,
150, 174, 219
s. 52, 90, 123,
213, 217
s. 123, 140
s. 150, 217
s. 53, 84, 150,
161, 217, 238
s. 91
s. 161
s. 150, 163
s. 53, 130,
s. 53, 74, 100,
123, 138, 139,
140, 216, 239
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