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Sammandrag 
 

Denna uppsats bygger på en kvantitativ undersökning jag har gjort om namnval hos föräldrar. 

Jag har delat ut enkäter på två öppna förskolor. Sammanlagt fick jag in 60 svar från 15 män 

och 45 kvinnor. Syftet var att ta reda på hur namnval går till bland dagens föräldrar. Vad är 

det som bidrar till att man väljer ett speciellt namn? Och skiljer det sig mellan hur yngre och 

äldre föräldrar väljer namn? Det visade sig att det inte var så stora skillnader som jag trodde. 

De allra flesta började fundera på sitt namnval relativt tidigt, majoriteten redan innan de 

bestämt sig att de skulle skaffa barn, eller precis när de visste att de skulle få barnet. 

Majoriteten tyckte också att det var ganska lätt eller ganska svårt att komma på namnet, och 

valde alltså inte ytterligheterna att det var mycket svårt eller mycket lätt. Det visade sig att 

man oftast väljer ett namn som man tycker låter snyggt istället för att det skulle vara modernt. 

Det var inte heller vanligt förekommande att välja att stava namnet på ett annorlunda sätt, 

utan majoriteten av informanterna uppgav att de stavade barnets namn på ”det vanliga sättet”. 

Några, framför allt de yngre informanterna valde att leta inspiration från böcker, filmer, 

Internet. Det var inte heller vanligt att välja namn som ska passa internationellt, eller att välja 

namn som skulle passa ihop med ett syskons namn. Vad gäller hur aktiva föräldrarna var vid 

namnvalet så framkom det att oftast tog båda ett gemensamt beslut kring namnet och båda var 

lika aktiva. Om det var någon part som hade varit mer aktiv var det mamman. 
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1. Inledning 
 

När man väntar barn är nog något av det första man börjar tänka på vilket namn barnet ska ha. 

I dagens samhälle har namnval blivit ett stort samtalsämne som involverar många personer, 

inte bara de två som ska ha barn, utan även andra familjemedlemmar, släkt och vänner 

kanske. Förr i tiden var det vanligast att man gav barnet ett namn som fanns i släkten, kanske 

samma namn som mor- och farföräldrar. Men i dag är det många andra faktorer som spelar in 

i namnvalet.  

 

Världen blir mer och mer globaliserad och då vill man möjligtvis ha ett namn som passar i 

olika länder, det vill säga så internationellt som möjligt. I andra fall kommer föräldrarna från 

olika länder och vill därför ge sina barn ett namn som fungerar i båda länderna. Så, som sagt, 

man väljer namn utifrån olika krav och grunder man har.  

 

När jag skulle få mitt namn valde mina föräldrar ett namn som det tyckte lät väldigt fint, och 

då både min mamma och pappa jobbar med barn i olika åldrar tyckte de att många namn 

redan kändes ”upptagna”. Båda var med och gjorde ett gemensamt namnval. 

 

 I denna undersökning har jag studerat vilka faktorer som spelar in när föräldrar ger sina barn 

namn. Jag vill veta bland annat hur föräldrar tänker när de ger sitt barn ett namn, var de 

hämtar inspiration från, när de bestämmer sig för ett namn. Jag har även undersökt om det 

skiljer sig mellan hur yngre och äldre föräldrar väljer namn till sina barn. Väljer yngre 

föräldrar ”modernare” namn till sina barn? Eller väljer de flesta namn efter vad de tycker låter 

snyggt? Som en ytterligare del i min undersökning har jag tänkt ta med aspekten hur delaktiga 

båda parterna är i namnvalet. Är det så att ena parten mest bestämde namnet eller var båda två 

lika delaktiga? 

 

2. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka olika faktorer som kan spela in när 

föräldrar väljer namn till sina barn. Jag vill också se om det finns någon skillnad mellan hur 

yngre och äldre föräldrar väljer namn till sina barn. Min egen hypotes är att de yngre 

föräldrarna hellre väljer lite modernare namn och sådana namn som fungerar internationellt, 

medan de lite äldre föräldrarna kanske hellre väljer släktnamn och mer traditionella namn. I 
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stor mån tror jag att det är så att man väljer ett namn som man är förtjust i, som man tycker 

låter bra eller snyggt, så jag förväntar mig få flest sådana svar. 

 

3. Metod och material 
För att genomföra denna undersökning har jag delat ut enkäter på två så kallade öppna 

förskolor i Mellansverige. En öppen förskola är en plats dit föräldrar och barn kommer 

tillsammans, när föräldrarna är föräldralediga. Dessa öppna förskolor har cirka 50-70 besök 

om dagen, vilket har gjort det lätt att få tag på informanter. Förskolor besöks av både 

mammor och pappor, i ungefär lika stor utsträckning, varför jag kan få synpunkter från både 

män och kvinnor. Informanternas ålder varierar, från väldigt unga till lite äldre föräldrar. 

Barnen är alltifrån nyfödda upp till fem år.  

 

Jag valde att dela ut enkäterna på en torsdag som är en av de dagar då det är mest besökare. 

Enkäterna fick sedan ligga där några dagar så att så många som möjligt kunde svara. Enkäten 

var givetvis anonym och föräldrarna var informerade om undersökningens syfte. Som 

inspiration till enkätfrågorna använde jag mig av en undersökning av Emilia Aldrin (2011). 

Aldrins undersökning består av en intervjudel och en enkätdel, så därifrån har jag hämtat 

inspiration till min egen enkätundersökning, t.ex. frågor som när informanterna började 

fundera på namnval, om namnet skulle passa ihop med ett syskons namn, om de fick 

inspiration någonstans ifrån och om frågan om namnet skulle vara internationellt gångbart.  

 

Enkäten består av sammanlagt 22 frågor. De allra flesta frågorna är korta frågor där man bara 

behöver ringa in svaret, men det fanns även utrymme för att skriva kommentarer. Jag har 

försökt utforma enkäten så tydligt som möjligt genom att undvika både svarsalternativ som 

ligger nära varandra och att ställa flera frågor i en (se t.ex. Trosts Enkätboken 2007). En 

nackdel med denna metod kan vara att man inte får samma djup i sin undersökning som om 

man gör intervjuer också, men man får en bra bredd på resultatet och fler svar än om man bara 

hade gjort intervjuer. Då detta är en C-uppsats fanns inte tiden att göra både och utan då 

prioriterade jag enkäterna.  

 

Innan jag började med denna uppsats hade jag läst om en undersökning som Emilia Aldrin 

(2011) har gjort. Där samtalade hon med föräldrar om deras namnval. Så denna undersökning 

har jag givetvis använt mig av i min egen forskning. Dessutom har jag även använt mig av 

arbeten av bland annat Eero Kiviniemi (2002), Katharina Leibring (2008), Jürgen Gerhards 
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(2003), Stanley Lieberson (2000), Bloothoft (2006) och Söndergaard (2000). Jag ville få en så 

stor bredd på undersökningen som möjligt och försökte välja ut de texter jag fann relevanta 

för just min undersökning. Jag har använt dem som bakgrund till min egen undersökning, så 

att jag kunde fördjupa mig i ämnet innan jag började. Innan jag började med detta arbete var 

mina kunskaper inom ämnet relativt bristfälliga, så dessa texter valde jag för att ha en bred 

grund att stå på och som bakgrundsfakta.  

 

4. Tidigare forskning 
Inom detta ämne har det forskats relativt mycket. Ett exempel är den tidigare nämnda studien 

av Emilia Aldrin (2011), där hon samtalade med föräldrar om deras val av namn till sina barn. 

Aldrin framhåller att det finns två olika tendenser när föräldrar ska välja namn till sina barn: 

globalisering och individualisering. Med globalisering menas att länderna kommer närmare 

varandra, flera av världens länder samarbetar och man reser mycket mer än förut. 

Individualisering innebär att man vill ha ett så individuellt namn som möjligt, inte ett namn 

som har många bärare.   

 

 En studie som Aune (1981: 76) har gjort i Skaun i Nordnorge visar att hela 90 % i början av 

1890-talet var uppkallade efter någon släkting medan på 1970-talet var det cirka 65 % som 

döptes efter släktingar. Där ser man alltså en tydlig trend att färre väljer att döpa sitt barn till 

något släktnamn i dag. Ytterligare en liknande studie har gjorts i Nederländerna år 2006, 

(Bloothoft 2006: 53). Denna studie visar också att direkt uppkallelse efter någon i släkten 

upphörde under 1900-talet (Aldrin 20011:10 ). I Finland har också gjorts en undersökning om 

namngivningsmönster (Kiviniemi 2002:37). Den visar att en stor del av föräldrarna vid 

samma tidpunkt väljer samma typer av namn. Så till exempel på 1990-talet väljer föräldrarna 

en typ av namn och på 2000-talet en annan.  

 

Aldrin (2011:11) menar att när namnval blir allt mer individualiserade så svänger namnmodet 

fort. Till exempel fann Gerhards i sin undersökning från 2003 (gjord i Tyskland) att de olika 

namn som toppade listorna ändrades mer och mer under 1900-talet (Gerhards 2003). 

Inhemska namn som är traditionella i respektive land har minskat och gett plats för namn som 

fungerar i flera olika kulturer och länder (se t.ex. Kiviniemi 2002). På senare tid har det förts 

en diskussion om huruvida media spelar in i föräldrars namnval. Svanevik (1987) tror att 

media spelar en stor roll i namnval eftersom att det kan räcka att någon bara har hört namnet 

någon gång i radio eller tv för att ge namnet till sitt barn. 
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Det finns inte så många undersökningar om hur föräldrar gått till väga rent praktiskt när det 

gäller namnval till barn, men däremot finns det många undersökningar om namnen i den 

senmoderna tiden. Bland annat har Roland Otterbjörk (1984) skrivit om det svenska 

förnamnsskicket i Sverige under 1900-talet. Eva Brylla tar i Förnamn i Sverige: kortfattat 

namnlexikon (2004) upp att de namn som är populära i dag även var populära namn vid förra 

sekelskiftet. Katharina Leibring har undersökt förnamnsgivning som är inspirerad av 

fiktionslitteratur (2008). Hon fann att det endast är några namn som är inspirerade från sagor 

och liknande, och att de nästan alltid är hämtade från barnlitteratur.  

 

 I de andra nordiska länderna har det däremot forskats en del om föräldrars motiv för 

namnval. Georg Söndergaard (2000) tar bland annat upp olika motiv till namnval, så som 

namnets estetiska värde, namnets prägling, praktisk hänsyn, förebild och sist uppkallelse. 

Kiviniemi (2002) framhåller att även om man när man väljer namn inte tänker på att det ska 

följa modet så blir man ändå påverkad av det. Lieberson (2000) diskuterar något som kallas 

för ”spärrhjulseffekten”. Detta innebär att namnmodet inte hoppar fram och tillbaka utan 

skiftar långsamt och över tid.  

 

5. Resultat 
Sammanlagt har jag i min undersökning fått in 60 enkäter, 42 från den ena öppna förskolan 

och 18 från den andra öppna förskolan. I den följande resultatredovisningen har jag slagit ihop 

enkäterna från de båda öppna förskolorna.   

 

5.1 Information om informanterna och deras barn 
Enkätens första frågor gäller bakgrundsinformation om föräldrarna och barnen och hur 

familjen bor.  
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5.1.1 Föräldrarnas ålder och kön 

I undersökningen är 45 informanter kvinnor och 15 informanter män (se tabell 1). Detta var 

inte en optimal fördelning då jag hade velat ha ungefär hälften män och hälften kvinnor. Då 

majoriteten av informanterna är kvinnor kommer till stor del resultat vara ur deras perspektiv. 

Jan Trost menar att kvinnor är mer benägna att svara på en enkät än män (Trost 2007, sid 35).  

 

Tabell 1. Informanternas ålder och kön 

 Yngre gruppen 
(22–30 år) 

Äldre gruppen 
(31–45 år) 

Totalt 

 Antal Andel % Antal Andel % Antal 

Kvinnor 17  28 % 28 47 % 45 

Män 3 5 % 12 20 % 15 

Totalt 20 33 % 40 67 % 60 

 

Åldern på föräldrarna har jag valt att dela upp i två olika grupper. De som är under 30 år (och 

precis 30) och de som är över 30 år. Av 60 informanter är det 33 % i den yngre gruppen och 

67 % som är över 30 år. Den yngsta som deltog i undersökningen var 22 år, och den äldsta var 

45 år.  

 

 Då man passerar 30 anser jag att det successivt sker en grad av mognad, man lämnar det lite 

”ungdomliga” och går mer in i det vuxna med barn och familj. Detta är givetvis inte något 

som sker över en dag när man fyller 30 utan handlar om en process. Men därför har jag valt 

att sätta gränsen där. De i den yngre gruppen har möjligtvis lite andra synsätt på livet och 

andra värderingar. Så de över 30 kanske är lite mer lika varandra och de under 30 ganska lika 

varandra. Självklart är detta väldigt individuellt och skiljer sig från person till person. Att jag 

har valt att kalla grupperna för den yngre respektive den äldre gruppen har inget att göra med 

om man är en ung förälder, man kanske inte är en ung förälder vid 25 års ålder. Begreppen 

visar bara på att de i den yngre gruppen är åldersmässigt yngre är de i den äldre gruppen. När 

jag satte gränsen vid 30 år tyckte jag också att jag fick en bra fördelning på antalet mellan de 

båda grupperna. Det var som sagt 40 i den äldre gruppen och 20 i den yngre gruppen, vilket är 

någorlunda jämnt.  
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5.1.2  Barnens ålder och kön 

 I undersökningen är det 30 barn som är pojkar och 30 stycken flickor (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Frågan Är ditt barn flicka eller pojke? 

Kön (barn) Flicka 

 

Pojke 

Antal 30 30 

 

Åldern på barnen sträcker sig från 2 veckor upp till 5 år, vilket var en rätt stor spridning. De 

allra flesta barnen är mellan 6 månader och 1,5 år.  

 

5.1.3 Har barnet syskon? 

Om man går vidare till frågan om barnet har syskon var det 31 barn som inte hade något  

syskon, alltså 51 %, och alltså 29 barn som hade ett eller flera syskon, 49 %, (se tabell 3).  

 

Tabell 3. Frågan Har ditt barn syskon? 

 Yngre gruppen Äldre gruppen  Totalt 

Antal barn med syskon 3 26 29 

Antal barn utan syskon  17 14 31 

Totalt 20 40 60 

 

Om man går vidare till syskon i de två olika grupperna så är det bara 3 föräldrar av de 20 som 

är 30 och under som har syskon till sitt barn och 17 stycken som inte har syskon. I den äldre 

gruppen, så är det hela 26  föräldrar av 40 som har syskon till sitt barn. Således är det 14 

föräldrar som har uppgett att deras barn inte har syskon. Så i den äldre gruppen är det bra 

mycket vanligare att ha mer än ett barn, vilket är förståeligt då man är äldre och troligtvis 

hunnit skaffa fler barn än om man är lite yngre. 

 

5.1.4 Hur bor ni? 

Av 60 informanter är det 26 stycken, 43 %, som har uppgivit att de bor i en lägenhet som är 

hyresrätt. 13 föräldrar, 22 % bor i en lägenhet som är en bostadsrätt. 12 informanter, 20 % bor 

i radhus eller villa som är egenägd. 5 av informanterna, 8 % bor i radhus eller en villa som är 

en bostadsrätt och slutligen är det bara 4 personer, 7 % av informanterna som har uppgett att 
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de bor i ett radhus eller en villa som är hyresrätt. Så man kan se att klart flest bor i en lägenhet 

som är hyresrätt (se tabell 4).  

 

Tabell 4. Frågan Hur bor ni? 

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

Lägenhet  17 22 39 

Villa 3 18 21 

Totalt 20 40 60 

 

Av föräldrarna i den yngre gruppen var det 17 av 20 stycken, 85 %, som bor i någon form av 

lägenhet, antingen bostadsrätt eller hyresrätt. Resten, alltså 3 personer, 15 %, bor i någon form 

av villa. Av de 40 som tillhör den äldre gruppen är det 18 informanter, 45 %, som bor i någon 

form av villa, medan 22 stycken, 55 %, bor i någon typ av lägenhet. Gruppen har alltså 

blandade boendeformer, med både lägenheter och villor, dock bor merparten i den yngre 

gruppen i lägenheter, medan den äldre gruppen fördelar sig mer jämnt över boendeformerna.  

 

5.2 Hur namnvalet gick till 
I denna del fick informanterna svara på hur det gick till vid namnvalet, när de bestämde sig 

för ett namn och vem som föreslog namnet, och vilken förälder som var mest drivande i 

namnvalet.  

 

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

Föräldrarna svarade på när de började fundera kring vilket namn barnet skulle få. 20 personer, 

33 %, av 60 svarade att de började fundera kring namnet när de visste att de skulle få sitt barn 

(se tabell 5). 14 personer, alltså 23 %, uppgav att de redan hade funderat kring namn innan de 

ens bestämt sig för att få barn. 21 informanter, 35 %, menar att de började fundera kring 

namnval någon tid innan barnet föddes. 2 stycken, 3 %, började fundera kring ett namn den 

dag då barnet föddes. Endast en informant, 1,5 %, har uppgett att man började fundera kring 

ett namn någon tid efter det att barnet var fött. Till sist är det två stycken, 3 %, som började 

fundera kring namn när ett äldre syskon fick namn. 
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 Yngre gruppen 

Av de 20 i den yngre gruppen är det 4, 20 %, som svarat att de började fundera på namn när 

de visste att de skulle få deras barn. 9 informanter, 45 %, angav att de redan innan de bestämt 

sig för att försöka få barn hade funderat kring namnval. 5 av informanterna, 25 %, funderade 

kring vilket tilltalsnamn barnet skulle få någon dag innan barnet föddes. Bara en informant, 5 

%, började tänka kring namn någon tid efter det att barnet var fött. Och ytterligare en, 5 %, 

har svarat att man började fundera kring tilltalsnamn när de valde namn till barnets äldre 

syskon (se tabell 5). I denna yngre grupp är det alltså vanligast att ha börjat fundera kring 

tilltalsnamn redan innan de har försökt fått barn.  

 

 Tabell 5. Frågan När började ni tänka på namnvalet? 

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

När vi visste att vi väntade barnet 4 16 20 

Någon vecka innan barnet kom 5 16 21 

Redan innan vi bestämde oss för att få barn 9 5 14 

En tid efter barnet kom 1 2 2 

När vi bestämde ett syskons namn 1 1 2 

Totalt 20 40 60 

 

Äldre gruppen 

I den äldre gruppen var det 16 personer av 40, alltså 40 %, som uppgett att de när de visste att 

de skulle få sitt barn började fundera kring olika namn. 5 informanter började fundera redan 

innan de hade bestämt sig för att försöka få barn. Ytterligare 40 % av de 40 informanterna, 

alltså 16 personer, har svarat att de började fundera på namn någon tid innan deras barn 

föddes. Enbart en informant menar att de började fundera på namn till sitt barn när de valde 

namn till barnets äldre syskon. Och slutligen 2 personer, 5 %, tänkte på namnet en tid efter 

barnet föddes. Så i denna grupp var det mest förekommande att man hade funderat kring 

namnet antingen en tid innan man fick barn eller när man visste att de skulle få barn.  

 

Resultaten skiljer sig lite mellan de båda grupperna. I den yngre gruppen hade som synes de 

allra flesta funderat på ett namn redan innan de bestämt sig för att försöka få barn. Det som 

var gemensamt var att de flesta hade tänkt en tid i förväg vad deras barn skulle heta. 
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5.2.2 Var det lätt att komma på barnets namn? 

Frågan om hur lätt det hade varit att bestämma sitt barns namn fick lite blandat resultat. Av de 

60 som har svarat så har en tredjedel, 33 %, svarat att det var ganska svårt att komma på 

barnets namn (se tabell 7). 7 föräldrar, 11,5 %, tyckte till och med att det var mycket svårt att 

komma på namnet på sitt barn. 26 informanter, 43 %, har uppgett att de tyckte det var ganska 

lätt att bestämma namn på sitt barn. Slutligen så tyckte 7 personer att det var mycket lätt att 

komma på namnet.  

 

Yngre gruppen 

I den yngre gruppen så har 7 av 20, 35 %, svarat att det var ganska svårt att komma på 

namnet. 3 av 20, 15 %, har svarat att det var väldigt svårt. En, 5 %, har svarat att det var 

mycket lätt att komma på namnet, medan 9 stycken, 45 %, tyckte det var ganska lätt att 

komma på barnets namn. Så den yngre gruppen skiljer sig inte så mycket mot om man har 

med de andra informanterna. Båda gångerna tyckte flest att det var ganska lätt att komma på 

namnet, 43 %, respektive 45 %. Det som skiljer sig mest är att i den stora gruppen tyckte hela, 

33 %, att det var väldigt svårt att komma på namnet, medan drygt 11 % i den yngre gruppen 

tyckte det (se tabell 6). 

Tabell 6. Frågan Var det svårt att komma på barnets namn? 

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

Mycket lätt  1 6 7 

Ganska lätt  9 17 26 

Mycket svårt  3 4 7 

Ganska svårt 7 13 20 

Totalt 20 40 60 

 

Äldre gruppen  

I den äldre gruppen är det 13 informanter, 32 %, som tyckte det var ganska svårt att komma 

på barnets namn. 6 informanter, 15 %, tyckte det var väldigt lätt att komma på namnet. 17 

personer, 42,5 %, menar att de tyckte det var ganska lätt att komma på namnet (se tabell 6). 

Till sist så tyckte 4, 6,5 %, att det var mycket svårt. Detta skiljer sig inte så mycket från den 

stora gruppen och gruppen med yngre. Denna gång var det 42 % som tyckte att det var ganska 

lätt att komma på namnet, vilket kan jämföras med 45 % och 43 %.  
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Det som skiljer sig mest från den yngre gruppen är att i den tyckte bara 5 % att det var lätt att 

komma på namnet, medan 15 % från den äldre gruppen tyckte det. I den yngre gruppen var 

det också fler som tyckte att det var svårare att bestämma namn, 15 %, mot den äldre 

gruppens 6,5 %.  

 

5.2.3 Var någon förälder mer aktiv än den andre i att komma med förslag på 

tilltalsnamnet? 

Yngre gruppen 

Nu kommer vi över till frågan om hur delaktiga respektive förälder var i namnvalet. Om vi 

börjar med dem i den yngre gruppen så har 7 informanter av 20 svarat att det var mamman 

som var mest drivande i namnvalet (se tabell 7). Och således uppgav 13 att båda föräldrarna 

var lika aktiva i sitt barns namnval. Ingen uppgav att pappan var den drivande och mest 

aktiva!  

 

Tabell 7. Frågan Var någon mer drivande i namnvalet? 

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

Mamma 7 9 16 

Pappa 0 2 2 

Gemensamt 13 29 42 

Totalt 20 40 60 

 

Äldre gruppen 

Om man nu jämför med den äldre gruppen, så är det endast två som svarat att pappan var den 

mest aktiva i namnvalet. 9 svarade att det var mamman som hade varit mest drivande i 

namnvalet. Till slut så är det 29 informanter som menar att båda två var lika drivande i 

namnfrågan (se tabell 7). 

 

 Som man kan se är det absolut vanligast att båda tar ett gemensamt beslut och är lika aktiva 

när man väljet ett namn till sitt barn. Om det är någon part som är mer drivande så är det i 

sådana fall mamman. Endast två av 60 har svarat att den mest drivande var pappan, medan 16 

har svarat att mamman var den som drev namnfrågan (se tabell 7). Resten, det vill säga 42 

informanter av 60 tycker då att båda föräldrarna var lika aktiva i namnvalet.  
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5.2.4 Vem föreslog det tilltalsnamn som barnet nu har?  

Mina informanter fick svara på vem det var som kom på det tilltalsnamn som barnet har. Där 

var det betydligt fler pappor än i frågan innan. 6 personer, 30 %, utav 20 i den yngre gruppen 

har svarat att det var pappan som kom med namnförslaget. 12 föräldrar uppgav att mamman 

kom med namnförslaget, alltså 60 %. En minns ej vem som kom med förslaget, 5 %, och en 

svarade att båda kom med förslaget (se tabell 8). 

 

Tabell 8. Frågan Vem kom med det slutgiltiga namnförslaget? 

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

Mamma 12 23 35 

Pappa 6 10 16 

Båda 1 4 9 

Minns ej  1 3 4 

Totalt 20 40 60 

 

För att övergå till vad den äldre gruppen av föräldrar svarade så var det 3 av 40, 7,5 %, som 

svarade att de inte minns vem som kom med namnförslaget. 4 stycken, 1 %, hade ett 

gemensamt förslag på namn. 23 mammor, 57,5 %, kom med namnförslaget och således 10 

pappor, 25 % (se tabell 8).  

 

Sammanlagt är det alltså 16 pappor, 26,5 %, som kom med förslaget, 35 mammor, 58 %, 5, 8 

%, kom gemensamt fram till ett förslag och 4, 6,5 %, minns inte vem som hade 

namnförslaget. Det man kan se är att det är vanligast att det är kvinnan som är drivande i 

namnval och kommer med förslag, men en hel del par tar ett gemensamt beslut och tar ett 

namn som båda tycker om och kommer fram till gemensamt.  

 

5.2.5 Letade ni efter idéer eller inspiration från till exempel film, böcker, skådespelare, 

musik, tv-program?  

När man letar namn så kan det vara bra att hämta inspiration från till exempel böcker, film, 

artister, namnböcker, släktingar mm. Det är det som nästa del ska ta upp. Jag ställde nämligen 

frågan om de hade fått inspiration någonstans ifrån och var de hade hämtat sin inspiration. Det 

visade sig vara ganska vanligt förekommande att hämta inspiration från släkt, Internet, film 

och namnalmanackor.  
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Äldre gruppen 

22 informanter, 55 %, av de 40 i den äldre gruppen uppgav att de hade fått inspiration till 

namnet från något (se tabell 9). 18 informanter, 45 %, har svarat att de inte alls hämtade 

inspiration någonstans ifrån.  

 

Tabell 9. Frågan Har ni hämtat inspiration någon stans ifrån när ni valde namnet? 

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

Ja  14 22 36 

Nej 6 18 24 

Totalt 20 40 60 

 

Yngre gruppen 

Av dem som är med i den yngre gruppen så är det 6 av 20, 30 %, som svarat att de inte hämtat 

inspiration från något håll. Och alltså 14 föräldrar, 70 %, som har fått inspiration till sitt barns 

namn. Vanligast är att hämta inspiration från Internet, olika namnlistor, namnsdagsalmanacka, 

böcker, filmer, och namn på grannar, vänner och släktingar. 

 

 Överhuvudtaget är det vanligt att få inspiration från något/någon när man väljer namn. De 

yngre föräldrarna tog i större mån hjälp av olika böcker, namnlistor på Internet, google. De 

namn som var inspirerade av någon/något var Rut, från bibeln, Salome, även det från bibeln, 

Villis, från ett par grannar, Vanessa från skådespelerskan Vanessa Paradis, Nora från ett tv-

program, och slutligen Ida och några namn till som inspirerades av mammans farfar, pappans 

faster och andra släktingar.   

 

5.3 Varför informanterna valde det tilltalsnamn som de gjorde 
Nästa del av min enkät handlade om varför föräldrarna till slut valde det tilltalsnamn som de 

gjorde. Frågorna som ställdes var bland annat vilken faktor som bidrog mest till namnvalet, 

stavning, och internationell gångbarhet 
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5.3.1. Vilken var den största faktorn som bidrog till namnvalet? 

Yngre gruppen 

Om jag börjar med den yngre gruppen av föräldrar så har 13 informanter, alltså 65 %, svarat 

att de valde sitt barns tilltalsnamn för att det lät snyggt. Så den var den allra viktigaste faktorn 

för de flesta. 4 personer, 20 %, svarade att barnets namn skulle vara så internationellt gångbart 

som möjligt. Enbart en, 5 %, svarade att barnets namn skulle passa ihop med ett syskons 

namn, medan två stycken, 10 %, valde släktnamn (se tabell 10).  

 

Tabell 10. Frågan Varför valde ni det namnet som ni gjorde? 

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

Namnet lät snyggt 13 26 39 

Internationellt gångbart 4 5 9 

Modernt 0 1 1 

Passa ihop med ett syskons namn 1 0 1 

Släktnamn  2 7 9 

Könsneutralt 0 1 1 

Totalt 20 40 60 

 

 

Äldre gruppen 

När jag nu går över till den äldre gruppen visade sig resultaten bli följande: Över hälften valde 

ett namn som de tyckte lät snyggt, 26 personer, 65 %. 7 informanter valde ett namn efter 

någon släkting, 17,5 %. Ytterligare 5 personer, 12,5 %, tyckte att barnets namn skulle vara så 

internationellt gångbart som möjligt, medan endast 1 person, 2,5 %, valde ett så modernt 

namn som möjligt (se tabell 10). Slutligen var den en informant, 2,5 %, som svarade att 

namnet skulle vara könsneutralt när de valde.  

 

Sammanlagt valde 39 personer sitt barns namn för att det var snyggt, det var precis samma 

procentuella andel, 65 %, för de båda grupperna. 9 informanter valde ett slags släktnamn. 

Ytterligare nio personer tyckte att namnet skulle passa internationellt också.  

 

Man kan alltså se att de allra flesta väljer som sagt bara ett namn som de tycker låter snyggt 

medan en mindre del tänker internationellt också. Det var ju bara en person som tyckte att det 
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skulle vara så modernt som möjligt, så det verkar inte vara inne att välja moderna namn. Bara 

en person svarade att namnet skulle passa ihop med ett syskons namn. Till sist var det en som 

uppgav att de valde ett könsneutralt namn. Villis är ett namn som blev valt för att det var 

könsneutralt. Namn som Adrian, Alvin, Axel, Frej, Tobias, Isak, Olle, Amira, Agnes, Elvira, 

Hedvig, Isabelle, Nathalie, Salome, och Vera, valdes för att de var snygga, medan namn som 

Alice, Alexander, Fanny, Rut och Valter valdes för att det skulle passa internationellt. Justus 

var ett av de namnen som föräldrarna valde för att det skulle passa med ett syskons namn.  

 

5.3.2 Funderade ni kring olika sätt att stava namnet? 

Yngre gruppen 

Vidare så fick informanterna frågan kring olika stavningar, om de hade tänkt på olika sätt att 

stava namnen osv. I den yngre gruppen var det enbart två informanter, 10 %, av 20 som 

uppgav att de fundera på olika sätt att stava barnets namn. Båda rörde stavningar med h eller 

om man skulle stava namnet utan h. Resten, alltså 18, 90 %, funderade inte kring stavningen 

av namnet något nämnvärt, utan stavar det på det ”klassiska” sättet. 

 

Tabell 11. Frågan Valde ni att stava namnet på ett speciellt sätt.  

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

Ja 2 2 4 

Nej 18 38 56 

Totalt 20 40 60 

 

Äldre gruppen 

I den äldre gruppen var det inte heller vanligt att fundera så mycket kring namnets stavning. 2 

informanter, 5 %, (lika många som i förra gruppen), hade funderat på stavning, och då gällde 

det om namnet skulle stavas med k eller c och om namnet skulle ha ett h i sig. De andra, 38 

personer, 95 %, funderade inte kring detta (se tabell11).  

 

Så totalt fyra föräldrar funderade kring detta med stavning, medan 56 inte alls gjorde det. 

Detta tycker jag talar sitt tydliga språk, idag funderar man inte så mycket på stavning utan 

man stavar det som det alltid stavas, som är det vedertagna sättet att stava just det namnet. På 

många namn finns det inte just något alternativ. Någon uppgav att namnet var ett släktnamn 

som skulle stavas på ett sätt. De flesta svarade att de stavade namnet så för att ”det är så det 

stavas”. De som hade funderat på stavning var Tea, om det skulle stavas med ett h eller utan, 
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Erik, om det skulle stavas med ett c eller k, och Klara eller Clara. Också Noras föräldrar 

funderade på om namnet skulle stavas Norah eller Nora.  

 

5.3.3. Har ni gett barnet namn efter någon speciell person? 

Yngre gruppen 

Jag var nyfiken på om föräldrarna hade namngett sina barn efter någon speciell person. I den 

yngre gruppen är det 7 personer, 35 %, som namngett sitt barn efter någon speciell person. 

Resten, 13 föräldrar, 65 %, hade inte namngett sitt barn efter någon speciell person 

 

Tabell 12. Frågan Har ni gett barnet namn efter någon speciell person 

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

Ja  7 16 23 

Nej  13 24 37 

Totalt 20 40 60 

 

Äldre gruppen 

I den äldre gruppen så var det något vanligare att man namngav barnet efter någon speciell 

person. 16 personer, 40 %, uppgav att de namngav sitt barn efter någon speciell person, 

medan 24 informanter, 60 %, svarade att de inte alls tänkte på någon speciell person när de 

gav namnet (se tabell 12) 

 

Sammanlagt 23 personer, 40 %, namngav sitt barn efter någon speciell person, medan 37, 60 

%, inte gjorde det (se tabell 12). Om man namngav barnet efter någon speciell person var det 

absolut vanligast att namnge barnet efter någon släkting.  

 

Majoriteten som svarat att de fick inspiration från någon person angav att det var från släkten, 

så som pappas faster, gammelmorfar, mammas farmor, farfars mor, mormor. Ett par stycken 

svarade att de hade hämtat namnet från bibeln, och ytterligare ett par hämtade namnet från 

bok, tv och film, bland annat fem-böckerna. En hade hämtat sitt barns namn från en känd 

skådespelerska. Till sist var det några som tog namnet från någon vän eller granne. Villis var 

taget från ett par grannar, Salome och Rut från Bibeln, Alice kom från Alices pappas faster, 

andra Alice hade fått namnet från sin mormor. Ellen hade fått namnet efter informantens 

farmor, Finola kom från en prinsessa som hade hetat så, Adrian kom från informantens farfars 
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far. Loa kom från en gammelmorfar. Valter är taget från en bosnisk film och Erik kom från 

informantens morfar.  

 

5.3.4. Valde ni barnets namn så att det skulle fungera i flera länder? 

Yngre gruppen 

Frågan om man tänkte på att det skulle vara ett internationellt gångbart namn fick väldigt 

delade svar. 9 informanter, 45 %, ur den yngre gruppen valde inte alls ett namn för att det 

skulle vara internationellt gångbart, eller hade över huvudtaget inte reflekterat kring detta. Så 

resten i den yngre gruppen, 11, 55 %, hade tänkt på att det skulle fungera i flera olika länder. 

Det var nästan hälften.  

 

Tabell 13. Frågan Valde ni ett namn som skulle fungera i olika länder? 

 

 

Äldre gruppen 

I den äldre gruppen var det inte riktigt lika vanligt att välja namn som passade i flera länder. 

15 personer, 37,5 %, uppgav att de gjorde det och 25, 62,5 % inte. 

 

 Sammanlagt 26 informanter valde ett namn så att det passade internationellt, och alltså 34 

gjorde inte det, eller reflekterade inte över det när de valde namn (se tabell 13). Det man kan 

se är att ganska många ändå tänker på den internationella aspekten och vill att deras barn ska 

ha ett namn som passar utanför Sveriges gränser. Valter och Rut är två namn som valdes 

utifrån denna aspekt.  

 

5.3.5. Valde ni barnets namn så att det skulle passa ihop med ett syskons namn?  

Yngre gruppen 

I den yngre gruppen var det inte alls många som hade mer än ett barn, så då är det inte så 

konstigt att man inte valde ett namn som skulle passa ihop med syskonets namn. Så när jag nu 

redovisar hur många som valde ett namn som passade ihop med syskonets namn så lägger jag 

ihop de som svarat NEJ och de som svarat att barnet inte har något syskon . Det är bara 3 av 

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

Ja  11 15 26 

Nej 9 25 34 

Totalt 20 40 60 
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20, 15 %, som svarade att de hade tänkt på att namnet skulle passa ihop med syskonets namn, 

medan 17 föräldrar, 85 %, inte tänkte på det eller inte hade skaffat syskon till sitt barn. 

 

Tabell 14. Frågan Valde ni ett namn som skulle passa ihop med ett syskons namn? 

 Yngre gruppen Äldre gruppen Totalt 

Ja 3 14 17 

Nej  17 26 43 

Totalt 20 40 60 

 

Äldre gruppen 

Det var vanligare i den äldre gruppen att döpa sitt barn till något som passade ihop med 

syskonets. Jag har även i detta fall slagit ihop de som svarade nej och barnet har inga syskon 

eller vi funderade inte kring detta. 14 informanter, alltså 35 %, valde namn som skulle passa 

barnets syskon (se tabell 14). Medan då 26 informanter, 65 %, inte gjorde det eller inte hade 

syskon till sitt barn eller helt enkelt inte hade funderat kring denna fråga.  

 

Så de allra flesta valde inte ett namn som skulle passa ihop eller hade inte skaffat syskon till 

sitt barn. Det var vanligare bland de äldre informanterna att välja namn som passade ihop med 

barnets syskon. Detta beror givetvis på att de äldre föräldrarna har hunnit skaffa fler barn.  

 

De som valde barnets namn så att det skulle passa ihop med syskonets namn, angav det skulle 

låta fint, eller vara ifrån ungefär samma tidsålder, eller börja på samma bokstav, eller att båda 

skulle vara tvåstaviga. Justus var ett av namnen som togs för att det passade med ett syskons 

namn och även Anton  

 

5.3.6 Vilka var de allra viktigaste orsakerna till att ni valde det tilltalsnamn som ni 

gjorde? 

Den sista frågan rörde vilka de viktigaste orsakerna var till att föräldrarna valde det 

tilltalsnamn som de gjorde. De fick skriva fritt på denna fråga. Majoriteten har skrivit 

antingen att namnet passade barnet eller att det lät snyggt och även att det passade i flera 

länder Några av informanterna skrev att de ville att namnet skulle vara lite annorlunda, medan 

andra skrev att båda var överens om att namnet lät fint.  
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6 Sammanfattning och diskussion 
6.1 
 I denna uppsats redovisar jag en undersökning om namnval bland föräldrar. Jag ville ta reda 

på vad som fick föräldrar att ge sitt barn det namn som de har gjort, och när de kom fram till 

namnet, om de letade inspiration från någon eller om de namngav sitt barn efter en speciell 

person, eller om de gav sitt barn namn som skulle fungera utomlands eller passa ihop med ett 

syskons namn. Jag delade upp informanterna i två olika grupper för att se om det skiljde sig 

mellan de något yngre föräldrarna och de något äldre. Jag har haft en grupp med föräldrar som 

är 30 år och yngre och en grupp med dem över 30 år.  

 

För att göra undersökningen så delade jag ut enkäter på två olika så kallade ”öppna förskolor” 

där både barn och föräldrar går. Sammanlagt fick jag in 60 enkäter. 20 informanter var 30 år 

och yngre medan då 40 informanter var över 30. I denna uppsats började jag med att redovisa 

de resultat som hade med barnet och föräldern att göra. Den yngsta föräldern var 22 och den 

äldsta var 45 år. Det yngsta barnet var 2 veckor medan det äldsta barnet var 5 år. De som 

tillhörde den äldre gruppen hade i större mån syskon till sina barn. Och det var också 

vanligare bland de äldre att bo i någon form av villa, medan de yngre i större utsträckning 

bodde i lägenhet. I undersökningen var 15 personer män och 45 personer kvinnor.  

 

Resultaten från frågorna som berörde hur själva namnvalet gick till visade sig på följande sätt: 

Majoriteten hade funderat på namn väldigt tidigt, många redan innan de hade bestämt sig för 

att försöka få barn, och andra någon tid innan barnet föddes. Mer ovanligt var att börja tänka 

på namn när barnet var fött. Det är många som redan långt innan de får barn har gått och tänkt 

vad barnet ska heta, allra vanligast tror jag att det är bland flickor och kvinnor.  

 

Vidare tyckte de flesta att det var ganska svårt eller ganska lätt att komma på sitt barns namn, 

inte så många valde ytterligheterna att det var jättelätt eller jättesvårt att välja namn. Det tror 

jag kan bero på att många har redan lång tid innan de fick barn letat ut ett namn som de gillar, 

medan andra inte har funderat på detta.  

 

Om man går vidare till frågan som rörde hur aktiva föräldrarna var, var det ganska vanligt att 

båda tog ett gemensamt beslut kring namnet och att båda var lika aktiva. Om det var någon 

part som hade varit mer aktiv var det mamman. Det var väldigt få som uppgav att pappan 

hade varit den drivande parten i namnvalet. Detta resultat var ungefär det jag hade förväntat 
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mig innan jag utförde min enkätundersökning. Många par idag är nog kanske mer jämställda 

än par förut och då blir ett naturligt steg i jämställdhetsprocessen att bestämma namn 

tillsammans.  

 

De i den yngre gruppen av informanter letade i större mån inspiration från filmer, böcker, 

Internet, namnsdagsalmanackor osv. De som hade fått inspiration någonstans ifrån hade ofta 

hämtat namnet från Internet, google, eller filmer och böcker. Även detta stämde med en av 

mina hypoteser som jag utformade innan undersökningens utförande. Jag tror att dagens unga 

följer med mer inom film, böcker, musik och så vidare och då är det givetvis lättare för de att 

få inspiration därifrån.  

 

I den andra delen av enkäten fick informanterna svara på frågor gällande varför de valde 

själva namnet. Det visade sig att de allra flesta valde ett namn som helt enkelt var snyggt. Min 

hypotes var ju också att de lite yngre föräldrarna valde i större mån modernare namn till sina 

barn, men detta visade sig inte stämma då det var väldigt få överhuvudtaget som valde namn 

för att det var modernt. Näst vanligast var det att välja ett släktnamn.  

 

Frågan som kom efter handlade om olika sätt att stava namnet. De allra flesta hade inte valt 

ett speciellt sätt att stava namnet på, eller inte ens reflekterat över detta. Många valde bara den 

vanligaste lättaste stavningen.  

 

En stor andel uppgav att de inte namngav barnet efter någon speciell person. Det var en lite 

större andel av de äldre som gjorde det. Annars trodde jag det var vanligt förekommande idag 

att ge sitt barn namn efter typ en skådespelare eller artist. En del namngav sina barn efter en 

bibelfigur medan andra tog ett namn på en skådespelare.  

 

Ytterligare en hypotes jag hade var att många väljer ett namn som låter bra i flera länder, men 

så var inte fallet visade det sig. Tvärtom var det många som inte alls hade reflekterat över 

detta och valde ett namn ändå.  

 

På frågan om de valde barnets namn så att det skulle passa ihop med ett syskons namn, så 

blev det av förklarliga skäl så att det var färre i den yngre gruppen som uppgav att de tänkte 

på detta. Överlag var det inte många som valde sitt barns namn så att det skulle passa med 

syskon.  
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6.2 Jämförelse med Aldrins studie 
Aldrin (2011) har i sin undersökning ett spann på föräldrarnas ålder från 20 till 46 vilket är 

väldigt likt det jag har. Som man kan förstå hade Aldrin ett större antal enkäter än vad jag 

hade, hon fick in 637. I min undersökning har jag kommit fram till samma resultat gällande 

när föräldrarna började fundera på namnvalet. Det är så att majoriteten börjar fundera redan 

innan de har fått barn, detta har även Aldrin kommit fram till.  

 

En fråga som skilde sig mycket åt mellan min studie och Aldrins var att hon hade fått en 

mycket större andel som letade efter inspiration från något eller någon. Vidare så var det 

ungefär 79 % i Aldrins studie, som svarade att de inte hade uppkallat barnet efter någon 

speciell person. Detta förhåller sig lite annorlunda i min undersökning då det är ungefär 60 % 

som svarat att de inte uppkallat barnet efter en speciell person.  

 

Det var en större andel i Aldrins studie som uppgav att de tänkte på olika sätt att stava 

namnet. Hon har en stor andel som svarat att de ville att namnet skulle vara internationellt 

gångbart, (nästan häften). Detta stämmer ganska bra med min undersökning. På frågan om 

föräldrarna valde namn som skulle passa ihop med ett syskons, så svarade cirka 70 % ja, för 

min äldre grupp blev resultaten ungefär det samma, cirka 65 %. Som synes finns det både en 

del likheter och en del olikheter i de båda studierna av namnval.  

 

6.3 Fortsatt forskning  
Som vi kan se har någon hypotes jag hade bekräftats men de flesta måste dementeras, till 

exempel att föräldrar väljer internationella namn. Det var inte lika stora skillnader mellan 

yngre och äldre föräldrar som jag trodde. Det skulle vara intressant att se om jag hade fått ett 

annorlunda resultat om de hade deltagit fler föräldrar som var kanske 18, 19, 20 år. Resultatet 

kanske även hade blivit annorlunda om jag hade haft tid att intervju vissa av informanterna. 

Det skulle också vara intressant att analysera materialet utifrån någon annan aspekt än ålder, 

till exempel att se om det skiljer sig mellan vad män och kvinnor svarar.  
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Bilaga 1. Enkätenformuläret 
 
Hej!  
Jag är en student som studerar svenska C vid Uppsala universitet och 
ska där med skriva en C-uppsats. Det ämne som jag har valt att skriva 
om handlar om namnval bland föräldrar. Vilka faktorer är det som 
påverkar när man ska välja sitt barns namn? Det och flera saker har 
jag tänkt ta reda på genom en enkät. Ringa in det alternativ som 
stämmer in bäst på dig/er. Om ni inte tycker att något alternativ 
stämmer helt så ringa in det som ligger närmast. Om ni är båda 
föräldrarna samtidigt på öppna förskolan så räcker det att en av er 
fyller i enkäten. Om du har flera barn så får du bestämma ett av barnen 
som enkäten ska gälla. Jag hoppas verkligen att du vill ta dig tid att 
svara på denna enkät. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas att 
läsa på öppna förskolan.  
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
Nora Widegren xxxxxxxxxxxx 
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Information om er och barnet 
 
Barnets kön 
 
Pojke 
Flicka 
 
Barnets tilltalsnamn…………… 
 
Barnets ålder……. 
 
Din ålder…….. 
 
Ditt kön 
 
Man 
Kvinna 
 
 
Har barnet syskon? 
 
Ja, syskonet heter:……………….. 
Nej 
 
Hur bor ni? 
 
Lägenhet, hyresrätt 
Lägenhet, bostadsrätt 
Radhus/villa, hyresrätt 
Radhus/villa bostadsrätt 
Radhus/villa egenägd 
Kollektiv 
Annat, nämligen… 
 
 
Hur namnvalet gick till 
 
När började ni fundera kring vilket tilltalsnamn barnet skulle få? 
 
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,………. 
Minns ej 
 
När bestämde ni slutgiltigt vilket tilltalsnamn barnet skulle få? 
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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  
Annat, nämligen………. 
Minns ej 
 
Var det lätt och komma på barnets namn? 
 
Ja, det var lätt som en plätt 
Det var ganska lätt 
Nja, det var ganska svårt 
Det var väldigt svårt. 
 
Var någon förälder mer aktiv än den andre i att komma med förslag på tilltalsnamn? 
 
Ja, nämligen………….  
Nej, båda föräldrarna var lika aktiva 
Bara en förälder var delaktig i valet av namn 
Minns ej 
 
Vem föreslog det tilltalsnamn som barnet nu har? 
 
Barnets mamma  
Barnets pappa 
Någon annan, nämligen 
Minns ej 
 
Letade ni efter idéer/inspiration från till exempel film, böcker, kändisar, Tv-program, bibeln, 
namnböcker, namn i släkten mm 
 
Ja, vi fick inspiration från………………………………………… 
Nej 
 
Varför ni valde tilltalsnamnet 
 
Vilken var den största faktorn som bidrog till ert/ditt namnval? 
 
Släktnamn 
Det lät snyggt 
Det passade ihop med ett syskons namn 
Namnet skulle låta så modernt som möjligt 
Namnet skulle vara internationellt gångbart.  
 
Funderade ni kring olika sätt att stava barnets namn? 
 
Ja, nämligen………. 
Nej 
Minns ej 
  
Varför valde ni den stavningen ni gjorde? 
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……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Har ni gett barnet namn efter någon speciell person? 
 
Ja, efter en släkting, nämligen………….. 
Ja, efter en vän eller bekant, nämligen……………………….. 
Ja, efter en religiös förebild, nämligen………………………. 
Ja, efter en skådespelare, artist, nämligen………………. 
Ja, efter en person i en bok eller film, nämligen……………………. 
 
Valde ni barnets tilltalsnamn så att det skulle fungera i flera länder? 
 
Ja 
Nej 
Vi funderade inte kring detta 
Minns ej 
 
Valde ni barnets namn så att det skulle passa ihop med syskonets namn? 
 
Ja 
Nej 
Vi funderade inte kring detta 
Barnet har inga syskon  
Minns ej 
 
Om JA, beskriv på vilket sätt barnets namn skulle passa ihop med syskonets/syskonens namn.  
 
………………………………………………………….………………………………………. 
 
Vilka var de allra viktigaste orsakerna till att ni valde det tilltalsnamn som ni gjorde? 
 
………………………………...………………………………………………………………… 
 
Övriga kommentarer 
 
…………………………………………….…………………………………………………….. 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Översikt över barnens namn och ålder 
 

Pojknamn                                                                  Flicknamn 
Adrian 8 månader                                                                 Alice 6 veckor 

Alexander 22 månader                                                          Alice 9 månader 

Alexander 2 år                                                                       Amira 6 veckor 

Alvin 5 månader 1                                                                 Agnes 16 månader2 

Alvin 5 månader                                                                    Agnes 16 månader 

Anton 18 månader                                                                 Ebba 15 månader 

Anton 9 månader                                                                   Ellen 2 år 

Anton 6 månader                                                                   Elvira 3 år 

Arvid 7 månader                                                                    Fanny 6 månader 

Axel 15 månader                                                                    Finola 16 månader 

Axel 13 månader                                                                    Hedvig 30 månader 

Elias 7 månader                                                                      Ida 1 år 

Emil 5 år                                                                                 Ingrid 14 månader 

Erik 3 år                                                                                  Isabelle 23 månader 

Felix 3 veckor                                                                         Klara 8 månader 

Frej 1 år                                                                                   Lykke 22 månader 

Gustav 7 månader                                                                   Malin 16 månader       

Isak 10 månader                                                                      Nathalie 6 månader 

Julius 9 månader                                                                     Nora 13 månader 

Justus 3 månader                                                                     Nova 8 månader 

Knut 2 veckor                                                                          Rut 1 år 

Levi 8 månader                                                                        Salome 6 månader 

Loa 18 månader                                                                       Sigrid 25 månader 

Lowe 1 år                                                                                 Tea 18 månader 

Melker 15 månader                                                                  Thea 1 år 

Olle 17 månader                                                                       Tilda 4 år 

Sigge 3 år                                                                                  Tuva 4 månader 

Tobias 6 månader                                                                     Vanessa 10 månader 

Valter 5 månader                                                                      Vera 11 månader 

Valter 1 år                                                                                 Villis 10 månader 
                                                
1 I materialet finns det två pojkar som heter Alvin och är 5 månader. 
2 I materialet finns det två flickor som heter Agnes och är 16 månader. 


