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Sammandrag 

Uppsatsen undersöker könsfördelningen bland ideologiska personbaserade 
gatunamn i Uppsala och Gävle. Den utgår från teorier om att gatunamn 
vidmakthåller sociopolitiska maktstrukturer och har en normerande effekt på 
historieskrivningen. För att undersöka om tidens mer jämställda samhälle påverkat 
namngivningen indelas det totala gatunamnsbeståndet i två perioder med brytåret 
2000 där den tidigare perioden jämförs med den senare när jämställdhets-
medvetenheten förväntats ökat.  

Uppsala som under 2000-talet debatterat frågan uppvisar en ökad andel 
kvinnonamn på 30 procentenheter mot Gävles ökning på 16 procentenheter där 
man heller inte har några jämställdhetsstadgar vid namngivningen.  

Namnberedningarnas sammanträdesprotokoll granskas i syfte att undersöka 
genusanknytande resonemang där fallet Fadimes plats belyser en äldre och 
uteslutande kulturvårdande politik som format namnbeståndet. En enkät-
undersökning där 193 kommuner ingår visar att 67 kommuner jobbar efter stadgar 
vid namngivningen varav 5 kommuner rapporterar jämställdhetsstadgar. 
Resultatet tyder på att de inriktningsmål som visat sig effektiva i Uppsala 
nationellt sett är ovanliga.  

 
 

Nyckelord: gatunamn, memorialnamn, jämställdhet, svenska, språkvård, 
språkpolitik, nordiska språk, genus, kulturvård, kommunal namngivning, Uppsala, 
Gävle 
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1 Inledning 
Vi ser gatunamn runtomkring oss varje dag. De finns på skyltar, kartor, visitkort, 
GPS:er, hemsidor, reklamer och i våra smartphones. De kan spridas och bli namn 
på kafeer och biografer och i och med all exponering som de utgör är de också en 
del av vår naturliga verklighet. I Gävle och Uppsala bor lika många kvinnor som 
män. En promenad genom städerna kan dock ge en annan bild av 
könsförhållandet. Det kan anses allmänt känt att män står för en stor del av de 
gatunamn som är uppkallade efter personer. Sådan är situationen i Gävle och 
Uppsala, resten av Sverige och övriga världen.  

Namngivning av gator och allmänna platser är kommunernas ansvar. Det finns 
ett fåtal nationella och internationella riktlinjer att följa men kommunerna är i 
övrigt suveräna i beslutsgången. Detta innebär en möjlighet för variation och att 
lokala ideologiska riktningar färgar utformandet av städernas namnbestånd. 
Särskilt påtagligt blir detta vid s.k. memorialnamn, namn på gator och allmänna 
platser uppkallade till minne av någon person (från latinets memorialis). Den 
engelska termen är commemorative street names (från latinets commemorare 
”bring to remembrance”). Gatunamnens primära funktion som lokaliserande är 
inte ämnet för denna uppsats utan den riktar in sig på den symboliska funktionen 
som gatunamn har och ideologierna bakom namngivningen. 

Memorialnamngivning ger en officiell bild av historien som befästs i 
vardagslivet. Tillsammans med monument, minnesmärken och museer bidrar de 
inte enbart med en viss bild av historien utan också till det nu pågående kulturella 
skapandet av ett gemensamt förflutet. Namn uppkomna på detta sätt är 
ideologiska namn som konkretiserar och vidmakthåller hegemoniska strukturer 
(Azaryahu 1996:312). 

I början av 2000-talet uppstod en debatt i Uppsala om jämställdheten på 
gatorna. Intresseorganisationer och politiker krävde fler förslag på kvinnor som 
skulle memoreras med gator eller platser. Debatten ledde till det explicita 
inriktningsmålet som problemformuleras följande i Namngivningsnämndens 
uppdragsplan: ”Mansnamn är hittills överrepresenterade varför nämnden under 
perioden kommer att prioritera kvinnonamn.”.  

Nu har det gått 10 år sedan debatten drog igång. Har situationen förändrats? 
Är namnbeståndet mer jämställt idag? Kan man se skillnader gentemot en stad 
som Gävle där någon jämställdhetsdebatt angående gatunamnen inte förts på 
samma sätt? Och hur ser det ut i övriga Sverige, har andra kommuner 
jämställdhetsstadgar som de arbetar efter? Detta är utgångspunkterna som ligger 
till grund för denna uppsats vars syfte redogörs för i nästa avsnitt. 
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1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur könsfördelningen för gatunamn uppkallade 
efter personer ser ut i Uppsala och Gävle kommun. Alla gator som vid 
undersökningstillfället existerar i kommunerna ligger till grund för 
undersökningen. På grund av att den jämställdhetsdebatt som drog igång i början 
av 2000-talet i Uppsala har jag valt att använda år 2000 som brytår. På så sätt 
jämförs andelen gator uppkallade efter kvinnor beslutade före år 2000 och gator 
beslutade efter för att se om tidens mer jämställda värderingar speglar sig i 
namngivningen. 

Uppsatsen söker också att undersöka hur jämställdhetsfrågor prioriterats i de 
undersökta kommunerna sedan millennieskiftet. Denna del blir en kvalitativ 
språkpolitisk granskning av namngivningsorganens offentliga dokument och 
politikers och privatpersoners insändare i de berörda kommunernas lokaltidningar. 
Tyngden ligger vid att lyfta fram jämställdhetsanknytande resonemang och 
framförallt analysera Uppsalas utveckling mot en jämställdhetsstadga men visst 
fokus kommer också ligga på fallstudier där några gatunamn belyses. 

Uppsala kommuns Namngivningsnämnd har till skillnad från Gävles Namn-
beredning inriktningsmålet att namnge jämställt. För att sätta in resultaten från 
dessa två kommuner i en större kontext undersöks alla Sveriges kommuner genom 
en enkätundersökning där specifika frågor om stadgar vid namngivning eftersöks 
och då särskilt stadgar gällande jämställdhet vid uppkallande av gator efter 
personer.  

 
Frågeställningar 
• Hur fördelar sig ideologiska personbaserade gatunamn mellan könen i 

Uppsala och Gävle i olika skeden? 
• Har fördelningen förändrats under 2000-talet? 
• Hur har jämställdhet vid namngivning prioriterats sedan år 2000? 
• Använder sig Sveriges kommuner av stadgar vid namngivning? 

- Är i sådana fall jämställdhet en av stadgarna? 

1.2 Termer  
Ett ortnamn är ett namn på en plats. Det kan vara allt från ett namn på en 
garageuppfart till stubben Tjugokronorsstubben i Junsele socken till den 
mytomspunna Bermudatriangeln i norra Atlanten. Den här uppsatsen behandlar 
urbana ortnamn d.v.s. namn på platser i städer såsom gator, trappor och täppor, 
parker, promenadstråk, torg, broar m.fl. (fortsättningsvis benämns alla urbana 
ortnamn under parablybegreppet gatunamn). Den behandlar endast officiella 
namn, vilket innebär att sådana urbana ortnamn som Fnasket i plasket i Gävle och 
Emobryggan i Uppsala inte behandlas även om de skulle vara personbaserade. 
Kvartersnamn behandlas inte i denna uppsats förutom i avsnitt 5.2 där fallet 
Teknikparken i Gävle uppmärksammas då namngivningen av området ter sig 
aningen speciell. 
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Med memorialnamn menas gatunamn vars främsta funktion är att hedra en 
person. Fadimes plats i Uppsala är ett bra exempel. Andra tillfällen då 
personnamn kan användas vid namngivning är vid s.k. kategorinamn. Inte sällan 
har kategorinamn använts vid namngivningen av områden i städer. Ett område kan 
bestå av gator inom t.ex. kategorin »svamp» och gatorna i området kan då heta 
Kantarellgatan och Champinjongatan. Ett bostadsområde kan också ha kategorin 
»musiker» och gatorna består då av namn som betecknar personer som passar in i 
kategorin, t.ex. Jenny Lindhs väg.  

Jag kommer i denna uppsats inte göra någon skillnad på memorialnamn och 
kategorinamn med persontema. Memorialnamn innefattar inom namnforsknings-
traditionen inte personbaserade kategorinamn t.ex. »författare» Bellmansgatan 
och av den anledningen har jag försökt att undvika termen memorialnamn och 
istället lanserat personbaserade gatunamn som avser såväl personbaserade 
kategorinamn som memorialnamn. Jag anser dock att dessa två uppkomst-
kontexter per se inte gör gatorna mer eller mindre ideologiskt laddade och anser 
därför att det är möjligt att generalisera de teorier som finns om memorialnamn 
över de gatunamn som uppkommit inom en semantisk kategori. Ett kategorinamn 
kan vara lika memorerande, fungera lika normerande och ideologiskt som ett 
memorialnamn.  

Min utgångspunkt är att memorialnamn och personkategorier inte behöver stå i 
komplementär distribution utan bör ses som ett hyponymiskt förhållande där 
begreppet personbaserade kategorinamn är underordnade begreppet memorial-
namn. D.v.s. att Jenny Lindhs väg i första hand, rent ideologiskt, bör hanteras som 
ett memorialnamn men eftersom det är framkommet inom den semantiska 
kategorin »musiker» är det också ett kategorinamn, men ur ett ideologiskt 
perspektiv är detta sekundärt. 

Memorialnamn Jenny Lindhs väg 
↓ ↓ 

Kategorinamn »musiker» 
Någon enkel metod att avgöra hur pass ideologisk en namngivning är finns inte 

då många faktorer spelar in. Synligheten är dock primär, andra aspekter är bland 
annat platsens status och geografiskt läge men oförutsägbara faktorer kan avgöra 
för hur lyckad en memorering blir.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs inledningsvis internationell forskning om ideologiska 
gatunamns betydelse och effekt. Därnäst följer en kortfattad beskrivning av den 
lagstiftning och de rekommendationer som finns och vilka ortnamnsvårdande 
instanser som verkar i Sverige. Slutligen presenteras tidigare forskning om just 
jämställdhet vid personbaserade gatunamn i Sverige.  

Namngivning av gator och allmänna platser har sedan 1800-talets senare hälft 
varit ett officiellt ärende i Sveriges städer. Thorsten Andersson (1994:8) nämner 
fyra olika namngivningsmotiv: den lokaliserande funktionen, den emotiva, den 
ideologiska och den samhörighetsskapande funktionen. Mats Wahlberg skriver i 
Stadens namn (2005:333) att de emotiva och ideologiska motiven blivit allt mer 
vanliga i städerna jämfört med på landsbygden, något som också Annette 
Torensjö nämner i Alderholmen eller Gävle strand (2008:445) om namngivningen 
inom Gävle kommun.  

Ett exempel från Uppsala kommun på ett ideologiskt gatunamn är Martin 
Luther Kings plats. King har ingen anknytning till platsen och namnet kom till 
genom en socialdemokratisk motion med syfte att hylla den då nyligen mördade 
medborgarrättskämpen. Namnval av denna sort speglar vem som anses vara värd 
att ihågkommas och bidrar till en politisk stadsbild. 

Vid denna slags namngivning påpekar Wahlberg (2005:337) angående 
debatten kring de hedrande namnen kring Resecentrum i Uppsala att namnens 
namnfunktion inte var det intressanta och att de kulturhistoriska aspekterna och 
namnens lämplighet som gatunamn helt tappas bort i debatten för politiska 
agendor ”eller som ett inlägg i jämställdhetsdebatten”. Maoz Azaryahu 
(1996:321) lyfter fram att gatunamn till skillnad från monument och 
minnesmärken har två funktioner: dels den symboliska och dels den lokaliserande. 
Den här uppsatsen inriktar sig på den symboliska funktionen hos gatunamn. 

2.1.1 Symboliskt kapital 
Pierre Bourdieu (1991: passim) arbetade fram tankarna kring symboliskt kapital 
när han sökte förståelse i hur estetiska frågor spelar in för att förstärka klassfrågor 
bortom det som kan mätas i ren ekonomisk rikedom. Han menar att kultur är ett 
fält där sociala aktörer tävlar, inte endast om att ackumulera ekonomiskt kapital 
utan också socialt åtråvärt och överlägset symboliskt kapital. I artikeln Place 
naming and the interpretation of cultural landscape (2008:199 ff.) utgår Derek 
Alderman från Bourdieus teorier att symboliskt kapital vidmakthåller 
reproduktionen av makt och privilegier i samhället och skänker status och prestige 
till dess ägare. Han menar också att namngivning kan beskrivas som ett slags 
symboliskt kapital. Platser används och blir genom en viss historieskrivning 
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associerade med utvalda visioner av det förlutna. Namngivningsprocessen 
fungerar socialt särpräglande för vissa grupper medan andra i samma skeende 
marginaliseras. 

Vidare menar Alderman (2008:204 f.) att namngivning kan användas som ett 
verktyg för att kontrollera, rista in och förtingliga kulturella och politiska 
ideologier. Han menar att gatunamn kan utnyttjas av dominanta sociala aktörer 
och samhällsgrupper så att vissa historiska skeenden överrepresenteras medan 
andra förblir abstrakta historiska närmast platonska idéer. 

Alderman (2008: passim) utgår från Bourdieu när han menar att kulturellt 
kapital kan övergå i ekonomiskt och politisk kapital och viceversa. Eventarenor i 
dagens Sverige byter inte sällan namn till företagsnamn såsom Ericsson globe och 
Cloetta Center. Och i såväl Gävle som Uppsala förekommer i mina egna 
undersökningar flertalet gånger exempel på donatorer som fått gator uppkallade 
efter sig. Rettigsgatan i Gävle efter Antonie Rettig som efter att donerat en 
ansenlig summa pengar till byggandet av nuvarande Länsmuseet fick en gata 
uppkallad efter sig (Sterner 1997:53). Wahlberg (2005:338) diskuterar 
namngivningen av Orphei drängars plats i Uppsala där han menar att 
uppkallandet efter en fortfarande aktiv rörelse sannolikt inte hade skett om inte 
manskören bestått av inflytelserika personer.  

2.1.2 Betydelse och effekt hos memorialnamn 
Gatunamn som memorerar personer är ett vanligt inslag i den moderna politiska 
kulturen. Dock är det ingen nödvändighet. Azaryahu (1996:312) tar Manhattan 
som exempel där gatorna består av nummersystem, vilket förövrigt inspirerat 
namnsättningen i stadsdelen Brynäs i Gävle där Tvärgata 1-7 finns (Sterner 
1997:92). Azaryahu framhäver att gatunamnens primära funktioner tillgodoses 
med detta system, vad gäller att kunna skilja på gator, förse medborgarna med en 
spatial orientering av staden och utföra offentliga administrativa sysslor. 

Men att namnge gator ger enligt Azaryahu en tvåsidig effekt. Å ena sidan 
berikas landskapet med symbolisk mening men å andra sidan förtingligas det 
memorervärda in i den fysiska miljön och blir följaktligen en del av den naturliga 
ordningen i vilken världen är beskaffad. De namn som memoreras blir en konkret 
semiotisk verklighet, d.v.s. namnen blir inristade i skyltar och ges utrymme i 
stadens ytor och existerar därmed inte längre bara som intellektuella abstraktioner. 

Att historieskrivningen inte är oberoende av ideologier exemplifierar 
Azaryahu (1996:326) med att en memorerande stadsbild endast förtingligar de 
som anses goda. Adolf Hitler och Philippe Pétain finns exempelvis inte på några 
platser eller gator i det moderna Tyskland eller Frankrike även om de haft enorm 
betydelse för historien.  

Azaryahu (1996:321) menar att memorialnamnens genomslagskraft ligger i 
deras förmåga att skapa en version av historien som är oskiljaktig från 
verkligheten då de på en daglig basis konstrueras och upplevs. Historien blir 
sammanvävd med det dagliga livet och får därmed skenet av att vara naturlig – en 
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högst åtråvärd effekt i relation till historien som legitimerande och normerande. 
Detta innebär att gatunamnen är en beståndsdel i att försäkra och bekräfta 
validiteten av historien som de förtingligar.  

Såväl Alderman (2008) som Azaryahu (1996) menar att användningen av 
gatunamn som minnesmärken är instrumentellt i förvandlingen av urbana miljöer 
till virtuella politiska arenor. Båda återkommer till att memorialnamn är 
komponenter i vidmakthållandet av den aktuella sociopolitiska ordningen och den 
aktuella världsuppfattningen.  

Berg och Kearns (1996:100) argumenterar i Naming as norming för att 
namngivning av gator och platser förstärker nationalistiska hegemoniska anspråk, 
statlig och maskulin kontroll. Detta understryker Cohen och Kliot i Place-Names 
in Israel's Ideological Struggle over the Administered Territories (1992:653) 
genom ”affixing names to places is inextricably linked to nation-building and 
state formation”. Namngivning implicerar därmed den ideologiska processen som 
innefattar byggandet av samhället, något som enligt Berg och Kearns går tillbaka 
på nationalismen. 

2.1.3 Kulturhistoria eller lika rättigheter 

Att namnge platser spelar en nyckelroll i relationen mellan plats och 
identitetsskapande politik i moderna samhällen (Berg & Kearns 1996:99 ff.). 
Namn är enligt Berg & Kearns en del av en symbolisk och materiell struktur som 
ger normalitet och legitimitet åt de som dominerar namngivningsprocessen. 
Namngivning är på det sättet normerande. Berg & Kearns menar att till syvende 
och sist handlar det om vem som har rätt att ses och höras i offentlig miljö och 
vem som har rätt till staden och dess ytor. 

Gatunamn är en del av det gemensamma kulturarvet och skyddas också i 
Kulturminneslagen. Forskningschefen för Statens historiska museer Fredrik 
Svanberg (2013:26) beskriver i antologin Att störa homogenitet Sveriges äldre 
kulturarvspolitik som en idé att ”avgränsa och homogenisera ’folket’ med hjälp av 
kulturarvet”. Hembygden med dess förfäder skulle presenteras som en linjär 
utveckling som skulle skapa gemenskap och delaktighet. Han menar att historiens 
mångfald har undertryckts och att man istället har riktat sig mot en tänkt svensk 
majoritetsbefolkning. Konsekvensen blev att kvinnor, samer, judar, romer m.fl. 
uteslöts och i och med kulturarvsidén, som skulle fungera som undervisning i 
svenskhet och vårt gemensamma arv, bidrog den till ett vi och dom-tänkande. 
Svanberg (2013:27 f.) föreslår Kulturarv 2.0 där insikter i kulturarvets eget 
kulturarv blir viktiga. Han menar att museer och kulturförvaltningar bidrar till att 
skapa en kollektiv självbild, samhällskultur och innanförskap. ”Det handlar också 
om att komplettera och förändra gjorda urval och skapad information”. Svanberg 
trycker på att den som arbetar med kulturarv måste vara förmögen att visa på det 
felaktiga påståendet att kulturarv och mångfald är två okombinerbara alternativ, 
eftersom det aldrig har funnits någon homogenitet eller enhetligt ”svenskt folk 
med en gemensam kultur som marscherat rakt genom historien”. Svanberg 
(2013:21) menar att frågan om kulturarv är mer aktuell än någonsin då de skapade 
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kulturarven får, i en globaliserad tid med religiös och sexuell frihet, en 
diskriminerande effekt.  

Denna uppsats problematiserar andelen namn uppkallade efter kvinnor och 
behandlar det intersektionella perspektivet kort. Varför jag stannar vid variabeln 
kön när det finns minoritetsgrupper, klassfrågor och många andra variabler att 
problematisera är dels för att avgränsa uppsatsen men också för att hälften av 
Sveriges befolkning är och har varit kvinnor och utgör av den anledningen den 
största förtryckta ”gruppen” såväl historiskt som idag. 

2.2 Tidigare forskning 
Som framgått har internationell forskning om personbaserade gatunamns politiska 
betydelse, kulturella aspekter och även etniskt marginaliserande effekt bedrivits. 
Memorialnamnens betydelse i diktaturstater och postkoloniala samhällen har 
undersökts och då med fokus på upprättelse för den underordnade gruppen. 
Mindre har skrivits om ideologiska personbaserade gatunamn och jämställdhet 
och stadgar kring jämställdhet vid memorialnamngivning även om det då och då 
skrivits insändare och motioner som önskat se en mer nyanserad namngivning. 

I Carina Johanssons avhandling I gatuplanet (2007) om namnbrukar-
perspektiv på Stockholms gatunamn behandlas könsförhållandena i stadsbilden. 
Hon beskriver ett område i Fredhäll som namngavs 1888–1978 med berömda 
svenska författare där endast tre kvinnor finns representerade Selma Lagerlöf, 
Ernst Ahlgren, pseudonym för Victoria Benedictsson och Hedvig Charlotta 
Nordenflycht. men 35 manliga författare. Johansson (2007:91) problematiserar 
också området Fruängen “där namnkategorin »svenska kvinnor» dominerar, en 
mycket ospecificerad kategori där den enda gemensamma nämnaren är att 
personerna är kända kvinnor – inte deras yrken, verksamhet eller liv i övrigt.”. 
Någon motsvarande namnkategori »svenska män» finns inte. 

Staffan Nyström  har undersökt vad han kallar släktnamnsbaserade gatunamn i 
Stockholm. Han redovisar i artikeln Martinsonsgatan eller Harry Martinsons 
Gata (2003:14 f.) att 410 (89 %) av 462 av Stockholms gatunamn är uppkallade 
efter enskilda män och tre gatunamn efter hela familjer. Av de totala 49 
släktnamnsbaserade gatunamnen uppkallade efter kvinnor ligger 60 % i Fredhäll 
och Enskededalen där namnkategorin med den mycket ospecifika semantiska 
innebörden »svenska kvinnor» som nämndes ovan återfinns. 

Det finns alltså utrymme för vidare forskning om ideologierna, argumenten 
och mekanismerna bakom namnvalen förr och fortsättningsvis. Utvecklingen av 
en mer medveten namngivning och hur kommunerna hanterar den rådande 
mansdominerande situationen och hur en eventuell upprättelse för de 
marginaliserade kvinnonamnen går tillväga. 
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2.3 Lagstiftning och rekommendationer 
Namngivning av vägar, gator och andra allmänna platser sker efter kommunens 
egen praxis. Den rekommenderande instansen Ortnamnsrådet tillkom 1985 som 
ett resultat av förslagen i betänkandet Ortnamnens värde och vård. Ortnamnsrådet 
som är ett rådgivande organ till Lantmäteriverket har i uppgift att främja ett 
ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. Rådet ska ”utveckla principer och mål 
för en god ortnamnspolitik. Information om ortnamn och ortnamnsvård ingår i 
uppgifterna. Rådet kan också på begäran uttala sig om enskilda ortnamn, om 
frågan har principiell betydelse” (Ortnamn 1989:16 f.). 

Ortnamnsrådet består av representanter från Posten Sverige AB, 
Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Institutet för språk- och folkminnen, 
Språkrådet, Svenska Kommunförbundet, Svenska kyrkan, Sveriges 
Hembygdsförbund, universiteten och Vägverket. Utöver rekommendationer finns 
från och med den 1 juli 2000 en hänsynsparagraf införd i Kulturminneslagens 
(SFS 1988:950) 1 kapitel (från och med 1 januari 2014 byter lagen namn till 
Kulturmiljölag). I paragrafen om god ortnamnssed kan läsas att: 

 
Paragrafen som har en kulturhistorisk inriktning innefattar inget urbana ortnamns 
ideologiska problematik. Ortnamnsrådet däremot har rekommendationer angående 
memorialnamn och skriver följande i ett cirkulär (Ortnamnsrådets 
rekommendation om användningen av memorialnamn:2004) utskickat till landets 
kommuner  genom Svenska kommunförbundet: 

 
Memorialnamn (commemorative names) är en typ av ortnamn 
som används världen över för att hedra (”memorera”) en 
person: Dag Hammarskjölds väg, Evert Taubes terrass, Raoul 
Wallenbergs torg etc. Memorialnamngivning kan brukas med 
framgång och i stor samsyn men också missbrukas och/eller 
skapa politisk och känslomässig turbulens. 

I enlighet med Förenta Nationernas resolution VIII/2 (se 
nedan), antagen vid FN:s åttonde konferens om standardisering 
av geografiska namn (Berlin 2002), rekommenderar 
Ortnamnsrådet Sveriges kommuner och andra namngivare att 

God ortnamnssed 
4 §   
Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed 
iakttas. Detta innebär att 
- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för 
annat, 
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av 
ortnamn, och 
- svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används 
samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i 
flerspråkiga områden. 
Namn som godkänts för offentlig kartproduktion skall även i 
andra sammanhang användas i sin godkända form.  
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inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande 
personers namn. 

Att praktisera memorialnamngivning inom kommunen på så 
sätt att en rimlig, av kommunen själv fastlagd tid måste ha gått 
innan en avliden persons namn får användas i ortnamn (t.ex. i 
namn på gator, torg och allmänna platser). Som rimlig tid 
rekommenderas 3-5 år 

 
I kommunförbundets skrift (Ortnamn 1989:26) står att man bör vara restriktiv 
med memorialnamn och att den bortgångna personen som man vill uppkalla en 
gata efter bör ha haft direkt anknytning till orten, annars verkar namngivningen 
alltför konstruerad.  

De principer för en god ortnamnspolitik, som Ortnamnsrådet har i uppgift att 
utveckla görs genom att avråda användningen av memorialnamn och att 
rekommendera en rimlig väntetid efter en avliden person ska hyllas. Några 
ytterliggare pedagogiska satsningar om hur god ortnamnspolitik bör bedrivas 
nämns inte och utifrån dessa riktlinjer kan Sveriges kommuner namnge. 
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3 Metod och material 

I följande del presenteras metod och material. Uppsatsen består av tre olika 
undersökningar och indelas efter dessa och även i viss mån efter kommun. Den 
första delen som består av kvantifiering och könsbedömning av person-baserade 
gatunamn redogörs för under metodavsnitten men också under urval. I samband 
med att metoderna redogörs så beskrivs också vilket material som undersökningen 
använder sig av. Därefter redovisas den jämställdhets-undersökande delen som 
består av en granskning av kommunernas protokoll följt av en beskrivning av det 
gatunamnsurval som görs. Sist beskrivs enkät-undersökningens frågor. 

Den numerära skillnaden som ska undersökas i den kvantitativa delen av 
uppsatsen jämförs efter sammanställningen genom en uppdelning i två perioder. 
Period 1 innefattar gatunamn beslutade åren till och med 1999 och period 2 
gatunamn beslutade år 2000 till och med 2013. Uppsatsens syfte att se om 
genusmedvetenheten i övriga samhället speglat sig i namnbeståndet konkretiseras 
genom att jämföra könsfördelningen i period 1 och period 2. 

3.1 Personbaserade gatunamn 
För att avgöra om ett gatunamn är uppkallat efter en man eller kvinna krävs en 
biografi för vem som gatan är uppkallad efter. En del gator består enbart av ett 
släktnamn och ger således ingen upplysning om vilken individ det rör sig om. För 
att reda ut könet på personen som gatan är uppkallad efter använder jag för 
Uppsala kommun Mats Wahlbergs Uppsalas gatunamn (1995). För senare år har 
jag använt mig av en av Uppsala kommun iordningställda förteckning över 
kommunens alla officiella gatunamn (Gatunamnsförteckning 2012). 
Förteckningen innefattar gator och allmänna platser till och med 1 januari 2012. 
Med denna förteckning samt Namngivningsnämndens sammanträdesprotokoll 
(1999–2006, 2006–2013) har jag excerperat samtliga beslutade personbaserade 
gatunamn till och med sammanträdet 25 september 2013 och könsbestämt 
personerna bakom gatorna efter protokollens biografier.  

För Gävles gator beslutade till och med 1997 har jag använt Jan Sterners 
Gävlehistoria och gatunamn. Här framgår vilka personer som gatunamnen är 
uppkallade efter. Däremot finns i Gävle kommun ingen gatunamnsförteckning 
sammanställd, vilket gjort att jag av den anledningen har excerperat beslutade 
gatunamn i Kulturnämnden och Byggnads- och miljönämndens sammanträdes-
protokoll för år 1997–2013. De excerperade gatunamnen från period 1 jämförs 
sedan med namnen från period 2. 

3.2 Jämställdhet vid namngivning 
Uppsatsens syfte att undersöka hur kommunerna prioriterar jämställdhet vid 
namngivning belyses delvis genom en mer kvantitativ metod men för att få fram 
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intentioner och språkpolitiska riktningar krävs andra metoder. Uppsalas 
Namngivningsnämnd liksom alla andra offentliga verksamheter är förpliktade att 
lämna ut offentliga handlingar vilket har utnyttjats i denna uppsats. För åren 1999-
2013 har jag undersökt Namngivningsnämndens och dess föregångares protokoll. 
Dessa protokoll innehåller inte endast beslut om namn utan också skrivelser om 
förslag på namn, klagomål, motioner, målbeskrivningar o.s.v. Nämnden har också 
ett arbetsutskott som protokollför all sin verksamhet, även dessa protokoll ligger 
till grund för undersökningen. 

Den fruktbara protokollföring som Uppsala kommun uppvisade gäller 
dessvärre inte Gävle kommun. Namnberedningen i kommunen protokollför inte 
verksamheten och beredningens minnesanteckningar var vid undersöknings-
perioden inte sammanställda och skulle enligt ordförande heller inte hinna letas 
upp på grund av den redan ansträngda personalsituationen. Av den anledningen 
har jag utgått från den överordnade Byggnads- och miljönämndens protokoll 
(1999-2013) där besluten fattas och där också vissa intentioner framkommer men 
i betydligt mer kondenserad form. 

En del gatunamn har blivit mer uppmärksammade än andra. Fadimes plats i 
Uppsala är ett sådant gatunamn som fått stor medial uppmärksamhet och ägnas en 
fallstudie i 5.3 då det belyser flera aspekter och problematiseras ur ett 
intersektionellt perspektiv.1 För denna fallstudie har jag utgått ifrån, utöver 
protokollen, debattartiklar från lokaltidningarna då den politiska diskusion inte 
sällan sker där. Tidningarna som används för detta är Upsala nya tidning och 
UppsalaTidningen.  

3.3 Urval 
I detta avsnitt presenteras vilka slags gatunamn som används i undersökningen. 
Alla gatunamn som består av ett personnamn ligger inte till grund för denna 
undersökning. Den behandlar endast ideologiska namnval, och gatunamn som 
uppstått ”spontant” eller som inte direkt är uppkallade efter en person behandlas 
därför inte. Ett belysande exempel från Gävle på en annan slags namngivning som 
heller inte behandlas i denna uppsats är Bobergsplan som är uppkallat efter 
Bobergs fajansfabrik. Fabriken är förvisso uppkallad efter ägaren Boberg men 
eftersom själva fabriken och inte personen Boberg stått för namngivningen av 
Bobergsplan ingår gatunamnet inte i det undersökta materialet. Ett liknande 
exempel från Uppsala är Kung Jans väg där Kung Jans port vid Uppsala slott gett 
upphov till namnet och inte kungen i sig. Gator som Dag Hammarsköljds väg och 
platser som Martin Luther Kings plats är personbaserade gatunamn med tydliga 
referenter. Namnen är ideologiska och hedrar de personer som de är uppkallade 

                                                                                                                                                   
 

1 Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika 
situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och 
klass. 
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efter. Däremot utesluts namn såsom Hedvigslund där någon referent Hedvig 
saknas då namnet snarast är uppkommet under en namngivningsstrend under 
1800-talet där områden och fastigheter fick namn såsom Gustavsberg, Eriksberg, 
Sofielund m.fl. där Gustav, Erik och Sofie inte nödvändigtvis behöver ha existerat.  

Fiktiva personer skulle mycket väl kunna behandlas i samma syfte men ingår 
inte i denna uppsats av avgränsande skäl. Svårigheter skulle uppstå såsom om en 
kvinnlig karaktär skriven av en manlig författare, vilket kön hyllas då? Under 
fiktiva personer räknar jag även de gudar som utgör många gator i de båda 
undersökta kommunerna.  

När ett gatunamn hedrar fler än en person, vanligen en familj stödjer jag mig 
på beredningarnas beslut och de namntolkningar som finns. Rettigsgatan i Gävle 
ska enligt Sterner (1997:53) ha uppkallats för att hedra släkten Rettig och särskilt 
Antonie Rettig som donerade pengar för byggandet av länsmuseet. I detta fall när 
information att en viss person i familjen står som huvudhonorarie klassificerar jag 
gatan efter den personens könstillhörighet. Von Kraemers allé i Uppsala som 
memorerar både Robert von Kraemer och Lotten von Kraemer utesluter varandra 
numerärt men tas med i tabellerna för såväl kvinnliga som manliga gator för att 
redogöra för den totala utformningen av namnbeståndet. 

3.4 Svenska kommuners namngivningsstadgar 
För att få undersöka om Uppsala med sitt inriktningsmål (se 5.1), att prioritera 
kvinnonamn för att jämna ut den mansdominering som råder inom kommunen, är 
ett unikt fall bland Sveriges kommuner har jag skickat en enkät till dessa 290. 
Enkäten som syftar att ge en uppfattning kring stadgar vid kommunal 
namngivning ställer frågorna: 
• Består namnberedningen av: tjänstemän eller politiker eller tjänstemän och 

politiker 
– Här åsyftas hur den grupp som tar fram nya gatunamn och namn på allmänna platser ser ut. 

• Om namngivningen går till på annat sätt redogör för denna här annars lämnas 
fältet tomt. 

• Arbetar man efter stadgar? 
– Med stadgar menas explicita styrdokument eller inriktningsmål vad gäller beredningens 
arbete 

• Finns det någon stadga som behandlar jämställdhet vid s.k. 
memorialnamngivning? 
– Med memorialnamn menas namn på gator och platser som är uppkallade efter en person 

De kommuner som svarar ja på frågan om jämställdhetsstadgar har blivit 
ombedda att redogöra för dessa. Svaren bearbetas och redovisas dels kvantitativt 
men också genom exempel på svar som kommunerna gett i kapitel 6. 
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4 Resultat – Gatunamnens könsfördelning 

De kvantitativa resultaten som redovisas i detta kapitel presenteras kommunvis 
och följs av en överblickstabell för varje kommun där gatunamnen är indelade 
efter årtionde. Period 1 (åren till och med 1999) presenteras först och jämförs 
sedan mot period 2 (2000–2013). 

4.1 Uppsala 
De personbaserade gatunamn som finns inom Uppsala kommun vid 
undersökningstillfället uppgår till 187 varav 30 (16 %) är uppkallade efter 
kvinnor. Se tabell 1. 

Period 1 kan ses som en historisk del av undersökningen där namn beslutade 
innan år 2000 presenteras. Av 145 gatunamn uppkallade efter personer är 
13_(9_%) uppkallade efter kvinnor. De första kvinnonamnen är Viktoriagatan 
som planerades redan 1880 då kronprins Gustaf gifte sig med den tyska prinsessan 
Viktoria (Wahlberg 1995:205) och Sibyllegatan som uppkom på liknande sätt 
genom ett giftermål. Under 1960- och 1970-talet tillkommer 6 kvinnonamn inom 
två kategorier. Lenngrensgatan, Lagerlöfsparken, Lagerlöfsgatan och Karin 
Boyegatan tillkommer inom kategorin »författare». Elin Wägnersgatan och 
Fredrika Bremersgatan tillkom under 1970-talet, då inom kategorin »svenska och 
finlandssvenska författare». De sista kvinnonamnen som kom till i den första 
perioden var Eva Lagerwalls väg och Emmy Rappes väg efter överläkaren 
respektive sjukhusföreståndaren, som inom ett tema baserat på Ulleråkers sjukhus 
tillkom tillsammans med fyra manliga överläkare som också verkat på sjukhuset.  

Andelen kvinnonamn har ökat i Period 2 (2000–2013) som består av 42 
personbaserade gatunamn. Av dessa är 17 gatunamn uppkallade efter kvinnor 
vilket utgör 40 % av periodens alla personbaserade gatunamn. Jämfört med 
period_1 är det en ökning på 30 procentenheter och fler kvinnonamn har därmed 
tillkommit de senaste 13 åren än alla gatunamn beslutade för år 2000. Under den 
andra perioden har tre kvinnliga professorer fått gator uppkallade efter sig och två 
politiker varav det ena namnet, efter Anna Lindh, kritiserades för att sakna 
Uppsalaanknytning, något som diskuteras i kapitel 5. Till den mansdominerade 
musikkategorin i Uppsala har Elfrida Andrées väg tillkommit, dock tillsammans 
med Henry Wemans väg. Även om detta rör sig om den period som avser modern 
tid har en kunglighet gett upphov till ett gatunamn: Drottning Christinas väg 
tillkom 2001 vilket kan ses som en motpol till det under samma år tillkomna 
Mimmi Ekholms plats som är uppkallat efter den kontorist som skulle komma att 
bli vd för den cementfabrik som låg där platsen nu finns. 
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Tre gatunamn uppkallade efter män har inte kunnat faställas tidsmässigt och ingår 
därför inte i den årtiondeindelning som presenteras i tabell 1 på föregående sida. 
Kvinnonamnen är markerade i fetstil och procentangivelsen i botten av varje 
kolumn innefattar andelen kvinnonamn per decennium.  

I tabell 1 framgår att andelen gatunamn som uppkallats efter kvinnor ökat i 
period 2 jämfört med period 1. Ökningen börjar redan på 1990-talet där andelen 
kvinnonamn är 2/10 för att sedan på 2000-talet bli 35 % och åren 2010–2013 en 
knapp majoritet 5/9 (56 %) för kvinnonamn. 1960- och 1970-talet står för en stor 
del av Uppsala kommuns ideologiska personbaserade gatunamn. Under dessa 
byggnadsmässigt expansiva årtionden beslutades 92 (48 %) av kommunens 192 
gatunamn och av dessa 48 % är 11 % respektive 7 % uppkallade efter kvinnor. Av 
detta kan sägas att den politik och de ideal som namnberedningen hade under 
1960-talet och 1970-talet har haft stor inverkan på hur det totala ideologiska 
namnbeståndet ser ut idag. 

En sammanslagning av period 1 och period 2 ger det gatubestånd som 
kommunen i sin helhet representerar. Där det totala antalet gatunamn uppkallade 
efter kvinnor uppgår till 30 vilket innebär att 84 % av alla gatunamn uppkallade 
efter en person i Uppsala kommun är uppkallade efter män. Det är en minskning 
på 6 procentenheter sedan brytåret 2000 då 90 % av alla gatunamn var uppkallade 
efter män. Om andelen kvinnonamn på 56 % som det sett ut under perioden 2010–
2013 håller i sig och namngivningsfrekvensen förblir densamma innebär det att 
det skulle dröja 381 år innan andelen gatunamn skulle vara jämnt fördelade i 
kommunen. 

4.2 Gävle 
De personbaserade gatunamnen som ligger till grund för undersökningen i Gävle 
kommun är 93 i antalet varav 12 (13 %) är uppkallade efter kvinnor. Se tabell 2. 

Det första personbaserade gatunamnen fastställt i denna undersökning är 
belagt 1817 och är uppkallat efter en kunglighet: Oscarsbron. För period 1 som 
sträcker sig fram till och med 1999 är Johannesvägen som vann laga kraft 1991 
det sista gatunamnet för perioden. Period 1 består av 69 gatunamn varav 6 (9 %) 
är uppkallade efter kvinnor. Av dessa sex kvinnonamn är 4 drottningar: Sofiaplan, 
Viktoriaplan, Sofiagatan, Kristinaplan. De övriga två är uppkallade efter Antonie 
Rettig som tidigare nämnts donerat pengar till byggandet av museet i Gävle och 
den senare som beslutades 1987 efter författaren Agnes von Krusenstierna. De 63 
mansnamn som tillkom under perioden krävde inte samma kungliga påbrå utan 
vanligt har varit att hedra grosshandlare, kommunpampar, rektorer och även ett 
original såsom Fiol-Elis väg som lär ha bott i en koja längs vägen och underhållit 
förbipasserande med sitt musicerande. 

På samma sätt som Uppsalas gatunamn presenterades indelade i period och 
årtionde presenteras Gävles gatunamn i tabell 2 på följande sida. 1950-talet finns 
inte med i tabellen då inga ideologiska personbaserade gatunamn beslutades det 
årtiondet. Tio gatunamn varav ett kvinnonamn har inte kunnat fastställas 
tidsmässigt och utgår därför ur tabellen. 
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Resultaten från period 2 baseras på beslutade gatunamn för åren 2000–2013 och 
består av 24 gatunamn varav 6 (25 %) är uppkallade efter kvinnor. Det är en 
ökning på 16 procentenheter jämfört med period 1 men innebär att 75 % av alla 
personbaserade gatunamn ännu i dag i en större svensk stad uppkallas efter män. 
Dock har lika många gator uppkallats efter kvinnor under hela period 1 som under 
de senaste 13 åren.  

En av de kvinnor som blivit memorerade i den senare perioden är torparen 
Margareta Johansson behandlas i nästkommande kapitel. I den gamla delen av 
Gävle ligger Snus-Majas tomt som är uppkallad efter Maria Sandström född 1737 
och som ska ha oroat dåtidens myndigheter med sitt inomhuseldande. Till saken 
hör att staden tidigare drabbats av svåra stadsbränder och hotade att straffa denna 
Snus-Maja om hon fortsatte med eldandet. Det ska ha gått så långt att hon fick en 
spis skänkt till sig. Att hon kallas Snus-Maja behöver inte bero på att hon 
tillverkade snus utan kan anspela på hennes hygien. Ett annat kulturhistoriskt 
namn är Karin Källs väg som är uppkallat efter den första personen som man tror 
har bott på platsen och Wilhelmina Skoghs gata syftar på hotelldrottningen som 
framgångsrikt drev hotell bland annat i Gävle. Bibliotekarien Anna-Lisa Hillbom 
med sitt stora vetande blev kändis genom flera medverkanden i 
frågesportsprogram och kallades av den anledningen Storveta. Hon har fått den 
lilla parken Storvetas park bakom Stadsbiblioteket uppkallat efter sig. Den senaste 
memoreringen efter en kvinna skedde i stadsdelen Strömsbro där diakonissan som 
ska ha varit allmänt känd i trakten fick gatunamnet Syster Stinas väg uppkallat 
efter sig.2 

4.3 Sammanfattande jämförelse 
Uppsala kommun uppvisar en utveckling mot ökad jämställdhet i namngivningen 
där åtminstone de senaste tre åren lett till en prioritering av kvinnonamn, vilket 
också är deras inriktningsmål. Period 1 som representerar åren till och med år 
1999 visade i både Uppsala och Gävle att 9 % av de personbaserade gatunamnen 
var uppkallade efter kvinnor. De båda kommunerna med samma utgångsläge 
skulle dock visa sig utvecklas i olika grad under nästkommande period 2. I 
Uppsala blev 40 % av alla personbaserade gatunamn under period 2 uppkallade 
efter en kvinna vilket motsvarades av 25 % i Gävle kommun. Om detta kan sägas 
bero på det medvetandegörande som bedrivits i Uppsala kommun är omöjligt att 
säga, men av detta material att döma är det ändå sannolik. Det verkar ha krävts 
mer av de kvinnor som fått gator uppkallade efter sig. Det kan skämtsamt 
uttryckas att det historiskt gått nio kommunpampar på en drottning. 

                                                                                                                                                   
 
2 Det senaste namnbeslutet i Gävle kommun är att uppkalla en nybyggd bro efter Carl von Linnés lärjunge Pehr 
Löfling. Denna Pehr Löflings bro ska förbinda naturområdet Valls hage med sjukhuset och jag undrar om inte 
Namnberedningen kunnat se detta som ett tillfälle att lyfta fram en förtjänt kvinna från den kvinnodominerade 
sjukvården. 
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5 Resultat – Språkpolitiska överväganden 
I avdelning 5.1 och 5.2 redovisas exempel på jämställdhetsanknytande 
argumentationer och intentioner hämtade från kommunernas protokoll. Därefter 
följer en fallstudie över Fadime Sahindals memorering som lyfts fram i en egen 
avdelning 5.3 där homogeniteten i kulturarvsskapandet och det intersektionella 
perspektivet lyfts fram.  

5.1 Uppsala 
I inledningen av denna uppsats nämnde jag att en jämställdhetsdebatt uppstod i 
början av 2000-talet i Uppsala kommun. Denna debatt skulle senare komma att 
lägga grunden för de inriktningsmål som Namngivningsnämnden idag definierar i 
sin uppdragsplan. I denna uppdragsplan (2009–2013) kan man läsa: 

 
 
 

Uppsatsen följande del tar upp utvecklingen av denna debatt och lyfter fram några 
av de argument och politiska viljor som debatten bestod i. Avsnittet behandlar 
också några namngivningsprojekt där jämställdhetsfrågor lyfts fram i protokollen.  

Den ideologiska namngivningen har ofta som problem att det finns fler namn 
som ska hedras men desto färre platser att sätta dem på. Vid ombyggnationen av 
Uppsalas resecentrum skulle flera nya centrala och exponerade platser komma att 
stå till förfogande och namn till dessa behövdes. Namnberedningen hade redan i 
uppdrag av Kommunfullmäktige att uppkalla en ”offentlig plats eller byggnad i 
Uppsala efter Raoul Wallenberg (1986), att uppkalla lämplig gata i Uppsala efter 
Anders Diös (1989) och att uppkalla en centralt belägen pats eller gata efter Olof 
Palme (1991)” (NB 2001-01-30:1§). I och med utställningen3 av dessa namn drog 
debatten igång. Kulturnämnden skriver att fler Uppsalakvinnor bör komma på 
fråga och ytterliggare skrivelser inkommer där man finner det ”provocerande att 
namnberedningen, i en tid och ett samhälle, som eftersträvar jämställdhet, endast 
lanserar mansnamn.” (NB 2002-01-29:1§) och man bifogar en lista på förslag på 
memorervärda kvinnor. 

                                                                                                                                                   
 
3 Innan ett namnförslag kan beslutas så ställs det ut som en del av en demokratisk handling där utrymme för 
eventuella meningsskiljaktigheter ska finnas. 

Inriktningsmål 5 
Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika 
för alla. 
Effektmål 
Mansnamn är hittills överrepresenterade varför nämnden under perioden kommer att 
prioritera kvinnonamn.  

• Att vid bruk av nya memorialnamn sträva efter en jämlik fördelning mellan 
mans- och kvinnonamn. 
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Namnberedningen tar upp frågan igen efter uppmärksamhet i media men 
understryker att de har i uppdrag av kommunfullmäktige att hitta platser med 
dignitet åt Raoul Wallenberg, Anders Diös och Olof Palme. Utöver de tvingande 
namnförslagen föreslår beredningen på eget bevåg att Nils Ericsson som haft 
anknytning till järnvägsbyggandet också ska få en plats uppkallad efter sig. 

Namnberedningen lämnar inte de inkomna förslagen på kvinnonamn helt utan 
kommentar utan skriver att kvinnonamnen ”kan användas inom andra områden 
t.ex. bostadsområden. Ett namn som ingår i adressen för ett antal bostäder eller 
lokaler kan bli lika levande för många människor som namnet på en plats som 
saknar adresser” (NB 2002-09-07:8§). Det motsatta verkar inte gälla för de 
manliga, av kommunfullmäktige beställda namnförslagen som kräver centrala 
platser av dignitet. Kommunstyrelsen kliver in och återremitterar ärendet med 
begäran att ta fram ett förslag med hälften kvinnor och hälften män. De två nya 
förslagen blir Blenda Ljungberg och Alva Myrdal, där den senare ersätts av Anna 
Lindh. 

Förutom den jämställdhetsbaserade kritiken riktas också kritik mot att namnen 
inte har någon Uppsalaanknytning. Föreningen Vårda Uppsala (NB 2004-09-16) 
anser att Olof Palmes plats, Raoul Wallenberg plats och Anna Lindhs plats är 
olämpliga av den anledningen och ger förslaget att Uppsalakonstnären Bror Hjort 
istället borde hedras och som passande nog har en staty vid Centralstationen. 
Föreningen stöttade däremot Namnberedningens förslag om Blenda Ljungbergs 
plats som var den första kvinnliga ordförande av stadsfullmäktige och som 
föreslås få en plats utanför Stadshuset. Kulturnämnden inkommer med en 
skrivelse där de yttrar att de inte har något att invända mot förslagen men passar 
på att också föreslå namnen Ebba Boström, Emilia Fogelklou och Cora Sandel 
som kan användas vid framtida namngivning.  

Samtidigt som Namnberedningen utför Kommunfullmäktiges namn-
beställningar av personer utan anknytning till Uppsala avstyrker de en motion från 
Kommunfullmäktige gällande memorialisering av Valdemar Langlet med 
”hänvisning till att en av huvudprinciperna vid namnsättning – att personen skall 
vara känd i Uppsala – inte är uppfylld”. Namnberedningen föreslår för 
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget om 
Valdemar Langlet då namnet ”inte är ett känt namn med till Uppsala lokal 
anknytning.”. Kommunstyrelsen föreslog i enlighet med Namnberedningens 
förslag men kommunfullmäktige återremitterande ärendet till Namnberedningen 
(NB 2005-02-10:1§). Det skulle senare visa sig att Valdemar Langlet hade 
studerat i Uppsala och sedan 2007 finns Valdemar Langlets park vid S:t 
Eriksbron. Likväl påvisar ärendet en inkonsekvens hos Namnberedningens 
policyanvändning och beredningens vilja att gå i strid med kommunfullmäktiges 
motioner kan tyckas godtycklig. 

I samband med att en detaljplan för Rosendalsfältet, Polacksbacken stod färdig 
kontaktades akademiintendenten Per Ström vid Uppsala universitet vilken i 
samråd med rektor fick i uppdrag att ge förslag på forskare som skulle kunna vara 
lämpliga att uppkalla gator och en park efter. Förslagen blev sju nobelpristagare 
med anknytning till universitetet. Namnberedningen skriver att ”enligt förslaget är 
en tanke att även hugfästa minnet av några kvinnliga forskare (tre stycken 
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föreslagna)” (NB 2003-06-11:§1). Av det underlag som Namnberedning fått 
beslutar de att ställa ut namnen Torgny Segerstedts allé, Gerd Enequists gata, 
Arne Thiselius gata, Alvar Gullstrands gata, The Svedbergs gata och 
Siegbahnsparken. De tre föreslagna kvinnonamnen reducerades till Gerd 
Enequists gata. En socialdemokratisk motion framhåller att världsfysikåret som 
infaller 2005 bör uppmärksammas i och med namngivningen av Polacksbackens 
nya gator och platser, The Svedbergs gata, Alvar Gullstrands gata och 
Siegbahnsparken. Här nämns inte Gerd Enequists gata som tidigare föreslagits 
och beredningen uttrycker därefter en önskan om att få in fler förslag på kvinnliga 
forskare inom fysiken (NB 2005-02-10:§9 ). Till sist blev det fem män och Gerd 
Enequist som 2004 fick uppkalla gatunamnen i området. 

Tabell 3. Polacksbacken 

Gatunamn År Fullt namn Övrigt 
Alvar Gullstrands gata 2004 Alvar Gullstrand Nobelpristagare i medicin 
Gerd Enequists gata 2004 Gerd Enequist Första kvinnliga professorn i Sverige 
Siegbahnsparken 2004 Manne Siegbahn Nobelpristagare i fysik 
The Svedbergs gata 2004 Theodor Svedberg Nobelpristagare i kemi 
Torgny Segerstedts allé 2004 Torgny Segerstedt Professor och rektor 
Arne Tiselius gata 2004 Arne Tiselius Nobelpristagare i kemi 

 
Ett ytterliggare exempel där jämställdhetsambitionen hos Namnberedningen 
påvisas är när man för Skyttorp år 2004 gav namnförslagen Hugos väg och 
Edward Larssons väg. Kritiken som riktades handlade om att Namnberedningen 
inte föreslagit något kvinnligt namn. Namnberedningen motiverar och vidhåller 
förslaget trots den jämställdhetsdebatt som varit:  

Namnberedningen anser att det inte går att upprätthålla absolut rättvisa beträffande 
antal kvinno- och mansnamn i varje framställning till kommunfullmäktige. En 
balans mellan antalet kvinno- resp mansnamn måste avse en tidsrymd om minst ett 
par år. Namnberedningen har föreslagit betydligt fler kvinnonamn under de sista 
åren än tidigare. I vissa ärenden är det enbart ett kvinnonamn som föreslagits.  
(NB 2004-03-11:1§).  

Någon motivering till varför det inte skulle vara möjligt att upprätthålla en absolut 
rättvisa i varje framställning till kommunfullmäktige framgår inte utan 
beredningen är istället tydlig med att lyfta fram att man i vissa fall föreslagit 
enbart kvinnor och lagt fram fler kvinnonamn än förut. Härvidlag kan 
Namnberedningens jämställdhetsambition uppfattas som uppnådd så länge de 
förbättrat könsbalansen något.  

5.2 Gävle 
I Gävle kommuns Byggnads- och miljönämnds protokoll framgår trots det, även i 
senare tid, snedfördelade kvantitativa resultatet en strävan efter jämställdhet. I 
samband med namngivningen av Margareta Johanssons väg i stadsdelen Sätra 
skriver Byggnads- och miljönämnden (2005-02-23) att namngivningen är i linje 
med ”beredningens målsättning att i större utsträckning uppmärksamma kvinnor i 
namnsättningen.” Margareta Johanssons väg inkom som förslag från Öppet 
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Forum Sätra, en partipolitiskt obunden intresseförening som värnar om 
stadsdelens demokrati och utveckling. I protokollet framgår att ”Margareta 
Johansson var maka till August Johansson och det var makarna Johansson som 
odlade upp Nyöstertorpet” som vägen leder till.  

Vidare framkommer intentioner om en mer jämställd namngivning i samband 
med namngivningen av ett nybyggt företagsområde vid infarten till Gävle 
centrum. I Byggnads- och miljönämndens protokoll framgår att Gästrikland haft 
ett femtontal kvinnliga brukspatroner som drivit bruk och på ett betydande sätt 
bidragit till landskapets utveckling. De är inte direkt kopplade till Gävle kommun 
utan hela Gästrikland ”men det som varit bra för Gästrikland har självklart varit 
bra för Gävle.” Namnberedningen tycker att namnen på de kvinnliga 
brukspatronerna bör knytas till Teknikparken ”eftersom många av dessa chefer för 
järnhanteringen även aktivt främjat den tekniska utvecklingen” (BMN 2005-06-
15). Tillsammans med fem kvinnliga brukspatroner som beslutas utgöra 
kvartersnamnen i området tillsätter beredningen också parknamnet The Svedbergs 
park efter nobelpristagaren som föddes i Gävle men som tidigt skulle komma att 
flytta därifrån. Två år innan, när vägen utanför området stod färdig fick den 
namnet Nobelvägen efter uppfinnaren Immanuel Nobel. Det kan påpekas att en 
Nobelparken uppkallad efter Nobelsläkten där denne Immanuel Nobel ingår redan 
finns centralt belägen på Söder sedan 1962. 

Tabell 4. Teknikparken 
Gatunamn År Lokal Kön Övrigt 
Nobelvägen 2003 Väg Man Uppfinnare 
Anna Mckey 2005 Kvarter Kvinna Brukspatron 
Brita Behm 2005 Kvarter Kvinna Brukspatron 
Ulla Elfbrink 2005 Kvarter Kvinna Brukspatron 
Katarina Bröms 2005 Kvarter Kvinna Brukspatron 
Eva Höök 2005 Kvarter Kvinna Brukspatron 
The Svedbergs park 2005 Park Man Nobelpristagare 

 
Denna namngivning är förvisso numerärt till fördel för kvinnonamn, se tabell 4, 
men kontrasterna vad gäller lokal blir påtagliga när memorialnamnen för de 
kvinnliga brukspatronerna alla förpassas till kvartersnamn, något som sällan syns 
på varken skyltar eller kartor, medan Immanuel Nobel och Theodor Svedberg 
memoreras med en väg respektive park där åtminstone vägen sannolikt kommer 
utsättas för mer exponering vilket gör memoreringen betydligt mer effektiv. 
Denna namngivning kan jämföras med den i Stockholm där 60 % av 
kvinnonamnen återfinns i Fredhäll och Enskededalen där den inte oproblematiska 
kategorin »svenska kvinnor» finns, se avsnitt 2.2. De båda är exempel på en 
marginalisering och en politisk insats som slår fel. Vi och dom-tänkandet som 
Svanberg (2013) nämner riskerar att slå igenom och namnen kan uppfattas som en 
numerär utjämning för att tillfredställa en politisk debatt snarare än ett 
representativt heterogent samhällsbyggande. 
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5.3 Fallet Fadimes plats 
Mordet på Fadime Sahindal år 2002 väckte stor uppmärksamhet i massmedia där 
förutom rättegångarna också debatter kring unga invandrarkvinnors situation i 
Sverige och hedersmord sattes igång. Fadime Sahindal argumenterade mot bristen 
på stöd för utsatta kvinnor i ett tal i riksdagen och blev en symbol för kvinnor i 
liknande situation. Anledningen till att Fadime ges en fallstudie är att hennes 
memorering belyser intersektionalitetsbegreppet på ett intressant sätt. Att 
gatunamnspolitiken i Uppsala varit lika homogenitetsdriven som resten av 
kulturarvsskapandet (Svanberg 2013) råder inget tvivel om efter en genomgång av 
personerna bakom gatunamnen. Det motstånd Fadimes plats mötte kan förklaras 
inom dessa ramar.  

På kvinnodagen 2007 lämnar Ilona Szatmari Waldaus och Jeanette Escanillas 
från Vänsterpartiet i Uppsala in en motion till kommunfullmäktige (NGN 2007-
04-12) där de skriver:  

Kvinnorörelsen i olika länder har kommit olika långt i kampen för kvinnors frigörelse och 
lika rättigheter. I Sverige har kvinnorörelsen sedan i början av 1900-talet arbetat för alla 
kvinnors rätt till sin egen kropp och sexualitet och rätt att själv välja den som man vill dela 
sitt liv med. […] Mordet på Fadime visar att kampen mot våld mot kvinnor och mot 
fördomar måste intensifieras. Ett samhälle fritt från våld är en demokratisk rättighet. 
Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.  

De föreslår i motionen att en centralt belägen gata eller plats bör uppkallas efter 
Fadime Sahindal. Namnberedningen önskar ett formellt ärende i frågan men 
uttrycker sig tveksamma till motionsförslaget. Beredningen som nu hunnit bli 
Namngivningsnämnden ombeds yttra sig över motionen men väljer att skicka 
motionen till Kulturnämnden för synpunkter.  

I Namngivningsnämndens protokoll (2008-06-26) betonas att, för att det ska 
bli verkningsfullt med en memorialisering i form av en plats eller minnesmärke 
måste man bedöma att personens gärningar har ”betydelse på sikt för 
Uppsalaborna annars riskerar platsen eller konstverket med tiden uppfattas som 
intetsägande.” Kulturnämnden påpekar också att platsen måste ha koppling till 
personen genom att den t.ex. arbetat eller bott på platsen. För Fadime föreslår de 
en minnesplatta men uppmärksammar att ”dessutom finns hennes grav som kan 
besökas av intresserade som i sig är ett fint minnesmärke som inte behöver 
kompletteras med ytterliggare en minnesplats.” Vidare anser Kulturnämnden att 
det skulle vara problematiskt att lyfta fram en kvinna som ett offer i en stad där 
många framstående män finns hedrade. De anser att det bör vara personens 
gärningar som ska hedras. Fadime, trots att hon dog ung, hann ändå göra en viktig 
insats och för att hennes kamp ska leva vidare föreslår de ett pris i hennes namn. 

Stadsbyggnadskontoret och Namngivningsnämnden anser i ett remissvar till 
kommunfullmäktige att hennes gärningar är värda att hedra men då inget lämpligt 
objekt för detta finns föreslås att namnet läggs i namnbanken, den plats där 
namnförslag samlas och ständigt prövas med nya objekt. De håller med 
Kulturnämndens förslag om införandet av ett pris som ska delas ut för goda 
handlingar mot minskat våld mot kvinnor och ökad jämställdhet (NGN 2008-09-
16).  
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Fyra år efter Ilona Szatmari Waldaus och Jeanette Escanillas motion om att 
uppkalla en plats efter Fadime föreslår den folkpartistiska ledamoten Inger 
Nilsson att den lilla parken vid Fyrisån i korsningen Östra Ågatan/Bangårdsgatan 
får namnet Fadimes plats (NGN 2011-09-20). Under utställningstiden föreslås att 
platsen borde heta Fadime Sahindals plats, andra tycker att platsen 
överhuvudtaget inte borde uppkallas efter Fadime Sahindal och förslaget Fridens 
plats inkommer. Flertalet insändare skrivs i Upsala nya tidning och 
UppsalaTidningen. Skribenten Tore Wiksell ”beklagar det sorgliga öde som 
drabbade henne. Må hon vila i frid. Men jag kan inte finna att hennes öde skulle 
räknas som något som gör att hon förtjänar en staty” (UNT 2011-09-12). 
Skribenten fortsätter med att räkna upp fem män som han anser ha uträttat 
betydande prestationer ”till exempel Nobelpristagarna Arrhenius, Siegbahn, 
Svedberg, Tiselius och Gullstrand. Dessa har gjort uppfinningar och rön som har 
kommit hela världen till godo”. Skribenten anser förutom att Fadime är oförtjänt 
att få en plats uppkallad efter sig också att namngivningen i sig är felaktig då 
”[e]n hyllning och ett minne av ett brott ter sig absurt. Minnet kan komma att i 
lika grad gälla brottslingen som offret.” 

Kulturnämndens ordförande Eva Edwardsson bemöter insändaren där hon 
klargör det symbolvärde som Fadime Sahindal står för och den kamp hon förde 
för kvinnors frigörelse. Hon bemöter också Wiksells resonemang om att platsen 
lika väl skulle hedra mördaren som Fadime med att använda samma 
argumentation vid Utøyaattentatet, d.v.s. det är lika felaktigt som att påstå att en 
memorering av Utøyaoffren skulle innebära en memorering av Anders Behring 
Breivik (UNT 2011-09-13). Wiksell svarar på Edwardssons svar där han 
argumenterar för att namngivningen efter Fadime är grundat på en känslomässig 
nyck och anser att ”[b]rottslingen är straffad, varför då vältra sig i företeelser med 
negativ bakgrund? Hedersmord är så fjärran från våra traditioner och tänkesätt. Vi 
skapar oss bekymmer som vi borde slippa” (UNT 2011-09-16). 

Wiksells argumentation speglar en tanke om en svenskhet och ett Sverige som 
en linjär utveckling från hembygden och dess förfäder som Svanberg (2013) 
argumenterar för som problematisk. Argumentationen bygger på ett segregerande 
vi och dom-tänkande som Fadime under sitt liv kämpade emot. I sitt tal i 
riksdagen nämner hon bland mycket annat att det hedersvåld som hon utsattes för 
sannolikt hade kunnat undvikas om hennes släkt integrerats i det svenska 
samhället.  

Att namnet Fadimes plats drabbas av åsikter av detta slag kan inte sägas 
enbart bero på att platsen är uppkallad efter en kvinna. Även Anna Lindhs plats 
som också är uppkallad efter en mördad kvinna blev förvisso ifrågasatt men då av 
andra anledningar. Vid memoreringen av Anna Lindh var det Uppsala-
anknytningen man ansåg saknas, inte någonsin låg debatten vid huruvida 
memoreringen hyllade Mijailo Mijailović och hans offer. Den politiska teoretikern 
Nancy Fraser (2003:54) menar att maktstrukturer går i varandra och samverkar. 
Kulturella och ekonomiska orättvisor är sammanflätade. Exempelvis drabbas en 
outbildad invandrarkvinna utan arbete både av låg status genom sitt kulturella arv, 
låg status som kvinna och en ekonomisk marginalisering som outbildad och 
arbetslös.  
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Det är visserligen endast en individ som står bakom de kulturkonservativa och 
rasistiska insändarna men jag tror Wiksell prickar in något större än en persons 
åsikter då de utgår från en homogenitetspolitik och majoritetsarrogans som 
existerar strukturellt i samhället. Han skriver också att han fått många samtal och 
brev som tackar honom för att han vågat ta upp detta. 

Efter att Fadimes plats slutligen är invigd vid den plats vid ån som föreslogs 
är Uppsalas namnbestånd något mer mångfaldigt berikat. Wiksell å andra sidan 
fortsätter sin kamp och yrkar efter invigningen i UppsalaTidningen (13–17 sept 
2012) att platsen bör flyttas till mordplatsen i Gamla Uppsala. Han skriver att 
Fadime förvisso har ett symboliskt värde men väljer att ta upp än en gång att hon 
inte kan mäta sig med de vetenskapsmän som finns kvar att hedra. Den 
återkommande maktordningen om en oförtjänt kvinna, som i detta fall också 
tillhör en ännu mindre förjänt invandrargrupp, mot den förtjänta mannen 
genomsyrar debatten. 
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6 Resultat – Kommunala namngivningsstadgar 
Som framgår i det föregåendet kapitlet uppvisar såväl Uppsala kommun som 
Gävle kommun en jämställdhetsmedvetenhet och även en ambition att få in fler 
kvinnor. Uppsala kommun har excplicit infört ”att prioritera kvinnonamn” som ett 
inriktningsmål i deras uppdragsplan vilket uppvisar en ideologisk vilja som i alla 
fall de senaste tre åren genomförts till fördel för kvinnonamn. 

Kommunernas namngrupper skiljer sig åt inte endast genom att Uppsala har 
stadgar varav en behandlar jämställdheten utan också när det kommer till 
gruppens sammansättning. Gävle kommuns Namnberedning är en tjänstemanna-
beredning utan delegation vilket innebär att beredningen inte är beslutsfattande 
utan endast bereder för Byggnads- och miljönämnden. Uppsalas Namngivnings-
nämnd har delegation och ledamöterna är politiskt tillsatta med en borgerlig 
majoritet och ordförande. Kommunförbundet (1989:33) skriver i Ortnamn, som 
förvisso har några år på nacken, att ”som underlag för sin verksamhet med 
namngivning bör kommunen ha riktlinjer som antagits av fullmäktige. Ett sådant 
dokument handlar om vad som skall namnsättas och hur det skall gå till.” 
Handledningsskriften fortsätter med att framföra att flera kommuner har riktlinjer 
”benämnda stadga, reglemente e d” men att det finns anledning att se över de 
regler man har eller att kommunerna bör pröva om man behöver utforma sådana. 

För en bredare uppfattning om hur den kommunala namngivningen ser ut i 
Sveriges 290 kommuner presenteras resultatet från den genomförda 
enkätundersökningen nedan, där först svarsfrekvensen redogörs för varpå en 
sammanställning av svaren följer.  

Frågorna som ställdes i enkäten var: 
• Består namnberedningen av: tjänstemän eller politiker eller tjänstemän och politiker 

– Här åsyftas hur den grupp som tar fram nya gatunamn och namn på allmänna platser ser ut. 
• Om namngivningen går till på annat sätt redogör för denna här annars lämnas fältet 

tomt. 
• Arbetar man efter stadgar? 

– Med stadgar menas explicita styrdokument eller inriktningsmål vad gäller beredningens 
arbete 

• Finns det någon stadga som behandlar jämställdhet vid s.k. memorialnamngivning? 
– Med memorialnamn menas namn på gator och platser som är uppkallade efter en person 

6.1 Svarsfrekvens 
Av landets 290 kommuner har 195 kommuner svarat på enkäten; dock angav 
Lycksele kommun att de inte kunde delta p.g.a. att den som tidigare arbetat med 
frågan precis gått pension och Norbergs kommun svarade att ”[d]et var längesen 
det beslutades om gatunamn.” och kunde därför inte bidra till undersökningen. 
Det finns även kommuner som inte haft någon namngivning på många år men 
som ändå valt att delta i studien.  
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Svarsfrekvensen baserad på kommunernas befolkningsmängd (SCB 2013) 
visar att kommuner som är större till antalet invånare har haft större tendens att 
svara på enkäten. De fyra största kommunerna som enligt Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) räknas som storstäder och kommuner med en befolkning på 
100 000 – 200 000 har alla svarat. Vad gäller kommuner med en befolknings-
mängd på 50 000 – 100 000 är svarsfrekvensen 66 % vilket är en lägre 
svarsfrekvens än kommuner med befolkningsmängden 25 000 – 50 000 där 
svarsfrekvensen ligger på 81 %. Lägst svarsfrekvens står kommuner med en 
befolkningsmängd lägre än 10 000 där genomsnittsfrekvensen är 52 %. Se tabell 
5. 

Tabell 5. Svarsfrekvens baserat på befolkningsmängd 

Antal invånare 
Antal kommuner som 

svarat Totala antalet kommuner Svarsfrekvens i procent 
< 200 000 4 4 100 
100 000 – 200 000 10 10 100 
50 000 – 100 000 21 32 66 
25 000 – 50 000 43 53 81 
10 000 – 25 000 77 114 68 
> 10 000 40 77 52 

Totalt 195 290 67 

 
Vad gäller andra faktorer än befolkningsmängd så redovisar glesbygds-
kommunerna, som är färre till antalet en svarsfrekvens på 75 % mot 
förortskommunernas 62 %. 

Tabell 6. Svarsfrekvens i glesbygder och förtorter 

Kommuntyp enligt SKL 
Antal kommuner 

som svarat 
Totala antalet 

kommuner 
Svarsfrekvens i 

procent 
Glesbygdskommuner 15 20 75 
Förortskommuner till storstäder och större 
städer 37 60 62 

Kommuner i glesbefolkad region 10 16 63 

Kommuner i tätbefolkad region 26 35 74 

Däremot är svarsfrekvensen högre för kommuner i tätbefolkad region (71 %) 
jämfört med kommuner i glesbefolkad region (56 %). Se tabell 6. 

6.2 Sammanställning av svaren 
Av de 195 svaren som inkom har 193 besvarat enkäten. Vissa kommuner kan 
misstänkas ha feltolkat frågan om stadgar rörande jämställdhet vid memorial-
namngivning och istället uppfattat det som att frågan sökte efter stadgar kring 
memorialnamngivning generellt. De som svarat att de har jämställdhetsstadgar har 
ombetts redogöra för dessa och det är vid detta moment som det har framkommit 
att några kommuner feltolkat frågan som huruvida de har generella stadgar 
gällande memorialnamn. Dessa har i efterhand via mejlkontakt ombetts 
komplettera sina svar. 

På frågan om kommunens grupp som tar fram nya namn arbetar efter stadgar 
svarade 67 kommuner ja (35 %) och resterande 126 kommuner nej (65 %). Se 
tabell 7. 
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Tabell 7. Stadgar vid kommunal namngivning 

 

Arbetar namngruppen efter stadgar 
vid namngivning? 

Finns jämställdhetstadgar vid 
memorialnamngivning? 

 Antal Andel Antal Andel 
Ja 67 35 % 5 3 % 
Nej 126 65 % 188 97 % 
Totalt 193 100 % 193 100 % 

 
Desto färre kommuner har jämställdhetsstadgar rörande namngivningen. Endast 5 
(3 %) av de tillfrågade 193 kommunerna uppger att sådana stadgar finns. Dessa 5 
kommuner utgör 7 % av de 67 kommuner som uppger att de arbetar efter stadgar. 

Trots det låga resultatet gällande jämställdhetsstadgar valde 25 kommuner 
som svarat nej på frågan att redogöra för en medvetenhet i övrigt-rutan. Exempel 
på kommentarer som uttrycker en jämställdetssträvan eller medvetenhet inom den 
kommunala namngivningen: 

• Det finns kommunfullmäktigebeslut om att fler kvinnonamn ska sättas på nya gator.  
• Däremot finns tankarna med i arbetet. 
• Jämställdhet beaktas i det ordinarie arbetet. 
• Jämställdhet är ett specifikt utpekat fokusområde i kommunens budget- och 

målarbete, men det finns ingen enskild stadga vid memorialnamngivning.  
• Medborgarförslag tror jag finns om genusperspektiv på namnsättning. 
• Men jag har muntligen uppmanats/uppmuntrats att ta könsfördelningen i beaktande. 
• Vi jobbar med jämställdhet i den fysiska planeringen och har alltid med jämställdhet i 

arbetet med detaljplaner. 
• Vi försöker att tänka på detta när vi ger förslag till namn. 
• Har försökt få in fler kvinnonamn med gott resultat. 
• Vi har börjat uppmärksamma kvinnonamn till gatunamn. 

Andra kommuner skriver under samma fråga kommentarer om jämställdhets-
stadgar som berör kommunernas namngivningsfrekvens och ortnamns-
rekommendationer: 

• Vi har ej haft några namngivningar på mycket länge 
• Det är mycket sällan nya gator ska namnges. 
• Memorialnamn undviks helst, enligt SKL:s "Ortnamn" samt LMV:s rapport "God 

ortnamnssed" 
Frågan med syftet att undersöka sammansättningen på de grupper som tar fram 
namn visade sig innebära en del svårigheter. Alternativen politiker, tjänstemän 
eller politiker och tjänstemän har varit besvärliga för vissa kommuner. Somliga 
kommuner har vägt in att besluten av gatunamnen tas i en politisk överordnad 
förvaltning och har därför valt politiker och tjänstemän som alternativ trots att 
beredningen som föreslår namnen endast består av tjänstemän. Och Stockholm 
stad ansåg av andra anledningar att indelningen inte passade deras namnberedning 
och svarade följande:  

OBS! Inget alternativ passar på Stockholm. Namnberedningen består av 8 sakkunniga 
och politiskt obundna ledamöter från olika verksamheter samt två ledamöter utsedda av 
de politiska blocken. I beredningens arbete deltar även några av stadens tjänstemän, 
dock utan rösträtt (de är alltså inte ledamöter). 

Liknande problem har inte framgått hos andra kommuner där det framgått att 
sakkunniga från museer, hembygdsföreningar m.m. ansetts tillhöra kategorin 
tjänstemän i sammanhanget. 
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Tabell 8. Namnberedningarnas sammansättning 
Konstellation Antal kommuner Kommuner med stadgar 
  Antal Andel 
Politiker 11 5 45 % 
Tjänstemän 80 31 39 % 
Politiker och tjänstemän 102 31 30 % 
Totalt 193 67 35 % 

 
Resultatet i tabell 8 visar att av de namnberedningar som består av politiker i detta 
undersökta material uppvisar 45 % stadgar som de arbetar efter. Det bör dock 
påpekas att endast 11 kommuner uppgett att deras namnberedning består av 
politiker. Av de 80 kommuner som angett tjänstemän har 31 (39 %) stadgar som 
de arbetar efter. Den största gruppen som består av kommuner som uppgett att 
deras namnberedning består av såväl politiker som tjänstemän har 31 (30 %) 
kommuner uppgett att de arbetar efter stadgar. 

Uppsala kommun, Huddinge och Katrineholm var de enda som, vid förfrågan, 
redogjort för sina jämställdhetsstadgar. Uppsala Kommuns stadga som återgavs i 
sin helhet i 5.1 formuleras: ”Att vid bruk av nya memorialnamn sträva efter en 
jämlik fördelning mellan mans- och kvinnonamn”. Det skiljer sig något från 
Huddinge kommun där man anlägger ”ett genusperspektiv på memorialnamn, som 
innebär att kortsiktigt bör fler kvinnonamn etableras, långsiktigt balanseras med 
mansnamn”. I Katrineholm som beslutade den 4 december 2013 att en ”jämn 
fördelning mellan kvinnor och män ska eftersträvas”. Katrineholms och Uppsalas 
formuleringar liknar varandra då man söker efter en jämn fördelning där istället 
Huddinge tillfälligt ser att kvinnonamnen ska vara fler för att sedan balanseras 
med mansnamnen. De övriga 3 kommunerna som svarat att de har 
jämställdhetsstadgar har valt att inte svara på förfrågningarna om dessa. 

Denna enkätundersökning visar att det är, av de 193 som svarade, mycket 
ovanligt att ha stadgar för en mer jämställd namngivning. Vissa tendenser om en 
medvetenhet framkom utan att det frågades efter men hur de frivilliga 
kommentarerna ska tolkas lämnas öppet då det rapporterade bruket av en så pass 
politiskt laddad fråga sannolikt kan locka fram politiskt korrekta svar som inte 
behöver beskriva den faktiska realiteten. 
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7 Sammanfattning och diskussion 
Uppsatsens syften har varit att undersöka hur ideologiska personbaserade namn 
fördelar sig mellan könen i Uppsala kommun och Gävle kommun, hur 
jämställdhetsfrågor prioriterats sedan milliennieskiftet då medvetenheten om 
sådana frågor i takt med samhällets utveckling bör ha nått även 
namngivningsgrupperna, samt att undersöka genom en enkätundersökning om 
Sveriges kommuner har någon stadga som behandlar jämställdhet vid 
memorialnamngivning.  

Uppsatsen utgår från ett teoretiskt fundament där internationella artiklar utgör 
grunden för att namngivning efter personer vidmakthåller sociopolitiska 
maktstrukturer och gynnar den redan auktoritära gruppen i samhället medan 
svagare grupper marginaliseras och därmed bidrar till en ökad segregration i 
samhället. Ortnamnsrådet förespråkar ett restriktivt bruk av memorialnamn men 
antalet sådana har istället tilltagit. Några råd om hur man bör arbeta med 
memorialnamnen rent ideologiskt finns inte och av den anledningen föreligger en 
risk att äldre strukturer lever vidare genom namngivningen.  

Som material för undersökningen har gatunamnslitteratur rörande 
kommunerna använts samt offentliga dokument där namnsbesluten framgått. För 
den jämförande studien av äldre och nyare gatunamn har brytåret 2000 använts 
där perioden före brytåret jämförts med perioden efter. För de mer kvalitativa 
studierna har kommunala protokoll och insändare utgjort materialet för en 
språkpolitisk granskning. 

Resultaten påvisar en tydlig skillnad i könsfördelningen i period 1 och 2. 
Ökningen har skett i såväl Gävle som Uppsala kommun dock till fördel för den 
senare som också fört en aktiv jämställdhetspolitik som innefattat att prioritera 
kvinnonamn. Detta har bidragit till att den andra periodens kvinnonamn utgör 
40_% av de personbaserade gatunamnen vilket är en ökning på 30 procentenheter. 
Jämförelsevis vidmakthåller Gävle en äldre samhällssyn och människosyn när de 
sedan brytåret 2000 lanserat 75 % manliga gatunamn, vilket trots allt är en 
förbättring på 16 procentenheter.  

Resultaten visar att män fortfarande dominerar gatorna, dock att Uppsala efter 
införandet av ett explicit inriktningsmål åtminstone de tre senaste åren uppnått en 
jämnare fördelning av gatunamnen där 5/9 (56 %) varit uppkallade efter kvinnor. 
Det överläge som männen har från förr innebär dock att det skulle dröja 381 år 
innan könsbalansen skulle vara i sin ordning.  

Det jämställdhetsmål som Uppsala har, som sannolikt också lett till den mer 
sociopolitiskt korrekta fördelningen av gatunamnen, visade sig vara närmast unikt 
i ett nationellt perspektiv. Enkätundersökning som användes för att kartlägga 
eventuella jämställdhetsstadgar vid uppkallning av gator efter personer visade att 
av de 193 undersökta kommunerna angav endast 5 (3 %) att de arbetade efter 
jämställdhetsstadgar. Av dessa fem kunde endast Huddinge, Katrineholm och 
Uppsala påvisa att dessa stadgar faktiskt existerade. 
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7.1 Urvalsdiskussion och vidare forskning 
I en insändare i UNT (2013-05-30) har Uppsalabon Magnus Sjöstedt skrivit om 
kvinnors situation i gatubeståndet. Han skriver att 95 av Uppsalas 501 
personnamn på gatorna bär kvinnliga namn. Detta är ett strålande exempel på 
urvalets betydelse för datasamlandet, då jag räknat Uppsalas personbaserade 
gatunamn till 187. Skillnaden är att jag uteslutit sekundära namn, personnamn 
utan reell referent, fiktiva personer (karaktärer ur litteratur och sägner, 
mytologiska figurer m.fl.). De många fler gatunamn som Sjöstedt använder sig av 
i sin framläggning har sannolikt också en ideologisk effekt på stadsbilden och 
skulle kunna undersökas. Att sekundärt namnge en park efter en gata är ingen 
neutral handling ideologiskt även om jag har valt att räkna det som en 
lokaliserande namngivning i denna uppsats. Att räkna med alla 
personnamnsbaserade gatunamn skulle dock kräva ett omfattande 
kategoriseringsarbete där en den ideologiska och symboliska effekten av en 
seriefigurs hugfästning måste ställas i proportion till Sturegatan utan någon 
referent Sture. 

Denna uppsats har undersökt den numerära skillnaden mellan gatunamn 
uppkallade efter kvinnor och män men skillnader i lokal, status och läge är också 
av vikt i sammanhanget. Exemplet på kvartersnamnen i Gävle visar på att mer 
finns att undersöka vad gäller kvartersnamn och det politiska pusslandet för att 
numerärt tillfredställa den könsmässiga snedfördelningen som råder mellan. 

Till saken hör också att undersöka memoreringar som indirekt hedrar personer 
så som kategorin »Linnés resor» där gatorna Linnés resväg, Bergslagsresan, 
Dalaresan, Hollandsresan, Lapplandsresan och Ölandsresan i Sävja i Uppsala 
alla blir en memorering och hyllning av Linné. Ett annat Uppsalaexempel är 
Runebergs »Henrik Ståhls sägner» med bl.a. Hurtigs gata och Munters gata. 
Dock tror jag att det mest intressanta ligger i att undersöka politiska attityder och 
kulturkonserverande strukturer som vad jag tror bidrar till vad man i Sveriges 
kommuner anser vara memorervärt. 

7.2 Några kritiska avslutande ord 
En vanlig argumentationslinje från konservativa försvarare av en rådande struktur 
även om den är diskriminerande brukar vara att något speglar en äldre tid och har 
ett kulturhistoriskt värde. Det man missar med ett sådant resonemang är att det arv 
som åsyftas är skapat och en produkt av en grupp med makt. Den representativitet 
som ligger implicit i resonemanget, att exempelvis gatunamn speglar en förfluten 
tid är i själva verket ett onyanserat vidmakthållande av äldre tiders strukturer. En 
androcentrisk nationalstat har varit namngivningens gyllene regel, inte 
representativitet, mångfald och lika villkor där alla medborgare haft tillgång till 
det offentliga rummet oavsett bakgrund. Utifrån detta bör det i sammanhanget 
vara en demokratisk självklarhet att införa en stadga som innebär att hälften av de 
personbaserade namnen är kvinnor. 

Paralleller kan dras till Alderman (2008:205 f.) som beskriver hur afro-
amerikanska aktivister kämpat för att åtgärda den snedfördelning som gäller namn 
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uppkallade efter vita respektive afro-amerikanska personer i USA:s sydstater. 
Genom att förändra namnbeståndet och stadsbilden sökte de också förändra hur de 
som grupp värderades i USA. I det specifika fallet som Alderman nämner 
inbegrips offentliga skolor vilka var uppkallade efter amerikanska personer med 
tvivelaktiga värderingar. Aktivisterna krävde att 1) namn som memorerar vita 
auktoriteter som representerat eller aktivt varit emot lika rättigheter ska tas bort 
och 2) skapa nya namn som hyllar afro-amerikanska personer och då företrädesvis 
personer som varit inblandade i den amerikanska Medborgarrättsrörelsen. Detta 
mötte till en början stort motstånd men år 1992 antogs en policy som förbjöd 
skolnamn som memorerade rasister, slavägare och andra som inte respekterade 
lika rättigheter. Detta ledde till att många vita historiska personer som tidigare 
namngett skolorna byttes ut, däribland USA:s första president George 
Washington. 

Att byta namn som i exemplet med de amerikanska skolorna bör göras om 
namnen är diskriminerande. I övriga fall kan man nog inte förvänta sig några 
namnbyten då dessa är kostsamma och opraktiska. Istället får man ställa krav på 
namnberedningarna att lära sig av tidigare misstag och se till att den framtida 
namngivningen inte upprepar dem. Det finns de som kategoriskt slutar lyssna när 
ordet kvotering nämns. Det viktiga att framhålla i frågan är att det i dagsläget är 
männen som inkvoteras för att de är män och därmed gynnas av den rådande 
könsmaktsordningen. På samma sätt gäller argumentet om att kön inte kan vara 
den viktigaste faktorn vid namngivning utan att historiska skäl måste få gå före. 
En kommun kan namnge gator efter historiska personer och vårda kulturarvet 
inom en jämställd ram. Det handlar inte om att förbise kulturhistorien utan att 
frångå den maskulina kontrollen över vad som anses vara värt att memorera och 
inse att förjänta kvinnor funnits såväl historiskt som i samtiden. Svanberg 
(2013:27) skriver i samband med att han lyfter fram vikten av en inkluderande 
kulturförvaltning att ”det handlar också om att komplettera och förändra gjorda 
urval och skapad information”.  

Vid vidare forskning vore det intressant att gräva djupare i de föreställningar 
som jag uppfattat råda i många kommuner att man i första hand inte kan välja 
namn efter kön utan att kulturhistorien måste få gå först. Uppfattningen grundar 
sig i de illa underbyggda åsikterna om förtjänta män och oförtjänta kvinnor vilket 
är en produkt av en maskulin maktstruktur som finns inom kultursarvsskapandet 
och kulturvården. 

Kulturarvet är inte färdigt, det är en ständig process och det kulturarv som 
idag skapas måste utgå från den rådande konsensusen om vad som anses gott. 
Teleman (1979:83) skriver angående språkvården att man måste välja vilken 
”världsbild man vill ge draghjälp åt” och det är lika applicerbart på gatunamn. I en 
tid då det inte faller sig naturligt att behandla människor lika och så länge 
strukturell och institutionaliserad diskriminering kvarstår måste det från ett 
ovanifrånperspektiv implementeras riktlinjer och lagar som visar vägen om vilka 
ideal som är goda. Målet bör vara att inga stadgar kring jämställdhet, etnicitet 
eller klass ska behöva finnas utan att landets kommuner såg det som en 
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självklarhet att skapa en inkluderande stadsbild som såg till att förmedla 
människors lika rätt till medborgarna. Men tills samhället har nått dit behövs 
dessa direktiv. Ortnamnsrådet har i uppgift att ”utveckla principer och mål för en 
god ortnamnspolitik” och kanske skulle ett cirkulär vad gäller att undervisa om 
jämställd namngivning vara ett första steg. 

Det ska inte behövas demonstrationer och flera försök för att ändra ett namn så 
som det uppmärksammade exemplet på kvartersnamnet Negern i Karlstad. Efter 
ett misslyckat försök att byta ut namnet 1985 vann namnbytet laga kraft i 
kommunfullmäktige 2009. Ordförande i Stadsbyggnadsnämnden menade att ett 
namn som kränker människor inte kan vara kvar medan Kristdemokraternas 
gruppledare ansåg att Negern skulle varit kvar ”Det är ett gammalt namn, och om 
vi fortsätter med att ta bort namn som vissa känner sig kränkta av så kommer vi i 
framtiden att ha en ofantligt fattig kulturhistoria” (Bondesson 2009-09-23). 
Uttalandet baseras på kulturhistoriska argument utifrån en tanke om att det 
konstruerade kulturarvet, som finns idag, bör vårdas som en ömtålig ovh sann bild 
av verkligheten. I Stockholms finns ännu när denna uppsats skrivs kvartersnamnet 
Blåmannen i bruk. Namnet är belagt 1648 och är av den anledningen ett 
hävdvunnet namn och därigenom skyddat av Kulturminneslagen. Blåman är ett 
äldre namn på en svart person och ingår i en exotisk namngivning där också 
kvartersnamnen Elefanten, Björnen och Sköldpaddan ingår (Hasselblad 
1979:117). Att denna namngivning som spär på rasistiska fördomar och exotiserar 
en hel kontinent finns kvar beror förmodligen endast på att ordets betydelse inte är 
allmänt känt och inte fått någon större medial uppmärksamhet. 

Om man bryter ner namngivningen av personbaserade gatunamn till dess 
beståndsdelar handlar det till syvende och sist om vilken samhällssyn och 
människosyn man vill vidmakthålla och förtingliga i det offentliga rummet. Man 
bör som namngivare komma ihåg att den stadsbild som man skapar kommer 
upplevas på en daglig basis av stadens invånare och således bidra till 
utformningen av vilka vi är. 
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