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1 Moderna binamn i Sverige

Alla känner till binamn och har någon relation till dem. Många bär dem eller
har burit dem. Detta är några anledningar till att moderna privata vardagliga
binamn är ett spännande namnmaterial, där dock vissa delar inte har berörts
så mycket i tidigare forskning (Holland 1990 s. 255). Binamnens funktion är
t.ex. inte närmare utredd, trots att de röjer så mycket om namnanvändarnas
relation, deras pågående identitetskonstruktion eller de situationer där namnet uppkommer och senare används.
Bland binamnsanvändare finns en stor kännedom om namnens användningsområde och betydelse för vardagskommunikationen, vilket t.ex. visar
sig genom det stora intresse som språkanvändarna tillskriver de här namnen.
Deras intresse framträder t.ex. i diskussionsforum och andra sidor på internet.
Binamnen är en diversifierad namngrupp som gränsar såväl till officiella
personnamn som till pronomen eller andra typer av personbenämningar (se
avsnitt 1.6.2). Eftersom det här sättet att närma sig binamn och genomföra
analyser av binamnsgruppen finns i skärningspunkten mellan namnforskning
och språksociologi placerar sig studien inom socioonomastiken, och därför
befinner sig studieobjektet i ett gränsområde mellan olika discipliner. För att
förstå namngruppen och för att analysera den kommer jag att använda förklaringsmodeller som är hämtade från båda de ovannämnda områdena, men
även från andra vetenskapsområden (se kap. 2).
Inom namnforskningen är det framför allt namnens språkliga form och
deras etymologiska betydelse som har berörts, vilket kan bero på att forskarna har velat avgränsa och tydliggöra forskningsområdet (Sjöblom 2006 s. 66,
Ainiala 2008 s. 3). Språksystemet (la langue) har tidigare betonats på språkbrukets (la parole) bekostnad (Leech 1983 s. 46 f.). På senare tid har dock
egennamnens funktioner, det vill säga deras relation till det omgivande samhället, och deras semantik kommit att diskuteras allt mer både inom binamnsforskningen (se t.ex. Kvillerud 2007, Nilsson 2008a, Adams 2009,
Gustafsson 2010, Neethling 2012, Gustafsson 2015) och inom andra delar av
namnforskningen (se t.ex. Ainiala 2005, Sjöblom 2006, Ainiala 2008, Sjöblom 2008).
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1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar
Inom den svenska forskningen om binamn har både material som baserats på
olika skriftliga källor och nedtecknat muntligt material använts. Det finns
forskning vars fokus har legat på allt från namnens bildning och form till
deras framväxt. Materialbasen i dessa undersökningar varierar mellan allt
från fornsvenskt material till material från moderna tryckta källor, t.ex. tidningar (se t.ex. Lindquist 1947, Modéer 1989, Lindstedt 1989, Kvillerud
2007, Nilsson 2008a). I annan forskning har användningsområdet betonats
tydligare (Lidaräng 1982).
Den här undersökningen bygger främst vidare på det sistnämnda forskningsområdet och mitt syfte är att studera det moderna binamnsbruket i Sverige. Det är ett privat bruk som undersöks, till skillnad från ett mer publikt
bruk av binamn som förekommer hos t.ex. artister, kändisar eller idrottare.
Fokus ligger på namnbruket och jag diskuterar samspelet mellan binamnens
lingvistiska form och deras pragmatiska funktion. Den här utgångspunkten
är socioonomastisk, eftersom det är namnbrukarnas perspektiv som betonas,
och det är också namnbrukarna, det vill säga namnbärare, namngivare,
namnskapare, namnanvändare och eventuella namnåhörare, som avgör vad
som är att betrakta som namn vid materialinsamlingen (Ainiala 2005 s. 18).
Avsikten är att resultaten i efterhand, om behov finns, även ska kunna appliceras på ett historiskt material där den här typen av frågeställningar inte är
lika lätta att besvara. I vid mening är alltså syftet med arbetet att finna de
bakomliggande mekanismerna hos binamnsbruket. Mer specifikt är syftet att
kartlägga moderna svenska binamn, deras bruk och deras användningsområden. De huvudsakliga frågeställningarna i arbetet är:
1)
2)
3)
4)

Hur kan binamnskategorin definieras?
Vad konstituerar de moderna binamnen i Sverige?
Vilka funktioner har binamn?
Hur kan binamn, mer specifikt, fungera som identitetsskapare när
det gäller genusidentitet och ungdomsidentitet?

Först kommer jag att redogöra för materialbasen och diskutera namnbeläggen som ingår i undersökningen. Därefter behandlas tillkomsten och skapandet av binamn ur namnbärarens perspektiv. Slutligen kommer binamnens
tydligaste funktioner att diskuteras (se vidare om detta i avsnitt 1.7).
Det betraktelsesätt som appliceras är ett funktionellt synsätt på språk och
binamn, vilket innebär att det finns en nära koppling till Hallidays olika
språkliga funktioner, främst den interpersonella funktionen (Halliday 1973).
Den här funktionen, som enligt Geoffrey Leech (1983 s. 56 f.) snarare är
pragmatisk än grammatisk, reglerar hur språket utgör ett uttryck för någons
attityd och hur det vidare influerar attityder och uppträdande hos lyssnaren.
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1.2 Bidrag inom binamnsforskningen
Binamn (för definition se avsnitt 1.5) har använts så långt tillbaka i tiden
som det finns källor att studera och därför har binamnsforskning baserats på
både historiskt och samtida material. På svenskt språkområde går det att
studera den här namngruppen från och med den runsvenska perioden tack
vare att det har funnits tillgängligt källmaterial (t.ex. Lindquist 1947 s. 4 ff.,
Otterbjörk 1992 s. 6 ff., Brylla 1993 s. 27 ff.). Den forskning som har bedrivits på fornsvenskt material rör vanligen frågor kring namnbildningen och
binamnens ursprung, medan binamnens funktioner diskuteras mer övergripande. De förklaringar till binamnsfunktionerna som trots allt lyfts fram
består främst i att de skapar uttalslättnader i barnspråket och att de är särskiljande och identifierande när det behovet finns (Lidaräng 1982 s. 172 ff.,
Modéer 1989 s. 40, Wilson 1998 s. 281, Riad 2002 s. 53). När det gäller
binamnens bildning lyfts flera karaktäriserande aspekter fram som har betydelse för min undersökning, såsom namnbärarens utseende, yrke och egenskaper (Janzén 1947 s. 50 ff., Lidaräng 1982 s. 94 ff.).
För min undersökning är det främst forskning som har bedrivits på modernt binamnsmaterial som har betydelse. För svenska och nordiska förhållanden är dock den existerande binamnsforskningen av sentida material
ganska begränsad. En stor binamnsundersökning har dock genomförts tidigare av Arnold Lidaräng (1982), baserad på insamlat muntligt material i
Västergötland 1900–1960. Lidarängs material är stort – ungefär 6 500
namnbelägg – och har samlats in och förvarats av olika svenska arkiv (Lidaräng 1982 s. 22 f.). Två andra stora svenska undersökningar har genomförts
av Reinert Kvillerud (2007) respektive Inger Lindstedt (1989), båda baserade på material från dagstidningar. Kvilleruds material från 1980–2005 är
också ganska stort och utifrån detta diskuterar han binamnsbildning ur ett
stilistiskt perspektiv (2007 s. 5 ff.), medan Lindstedt undersöker en sportdiskurs då hennes undersökning baseras på sportkändisars binamn i tidningar.
Det här materialet är hämtat från perioden 1920–1978. Med tanke på hur
sportrapporteringen har sett ut i dagspressen under undersökningsperioden,
där manlig idrott och manliga idrottare har fått det större mediala utrymmet,
innehåller hennes material nästan enbart manliga binamnsbärare (Lindstedt
1989 s. 43, 49). Ett viktigt resultat är att det förekommer en ganska kraftig
nedgång i binamnsanvändningen på idrottskändisar runt 1970, vilket förklaras av det minskade behovet av intimitetssignaler mellan kändisar och i det
här fallet läsare (Lindstedt 1989 s. 67, 2004 s. 6 f.).
Idrottskändisars binamn som hämtats i årsböcker, uppslagsverk, jubileumsböcker och statistiska sammanställningar undersöks för närvarande i ett
pågående projekt av Leif Nilsson (2008a s. 118, 2008c s. 317 ff.). Även Marianne Blomqvist (1986) har använt idrottsrelaterat svenskspråkigt material
från Finland för att diskutera binamn, men hon utgår, i motsats till de
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svenska idrottsbinamnsforskarna, från binamn inom en idrottsförening som
då fungerar mer som en inkluderande grupp.
Andra typer av material som har använts i Sverige är t.ex. binamn på
männen inom ett fältkompani (Andrén 1945) och i skolklasser (Wadensjö
1978). Skolmaterial har också varit vanligt förekommande i internationella
studier. Där visar Thomas Busse (1983) hur binamn och binamnsbruk kan
fungera i skolmiljö medan Vivian de Klerk och Barbara Bosch (1996, 1997)
även lägger till ett genusperspektiv på sina resultat.
Ovannämnda arbeten visar också mer eller mindre tydligt hur binamnen
fungerar som en sammanhållande och inkluderande gruppmarkör. Särskilt
tydligt blir det här i undersökningar som baseras på vissa yrkeskategorier. En
form av yrkesgrupp som har studerats på det här sättet är kvinnliga amerikanska bluessångerskor som slog igenom någon gång under första hälften av
1900-talet (Skipper & Leslie 1988).
Ett teoretiskt bidrag till binamnsforskningen när det gäller de här namnens pragmatik har lämnats av Michael Adams (2009) som utifrån en seriestripp av Peanuts (på svenska Snobben) visar hur binamnens intimitetsskapande kan vara av både positiv och negativ karaktär. Utifrån John Searles
Speech Acts (1969) och Penelope Browns och Stephen C. Levinsons politeness-teori (1987) visar Adams hur binamnsanvändningen förändrar någonting i kommunikationen genom sin illokuta kraft samtidigt som det gäller att
bevara både det egna och samtalspartnerns ansikte i så stor utsträckning som
möjligt. Om en nära vän eller bekant i intimitetssfären tvingar på någon ett
tilltal som inte uppfattas som helt positivt, är det trots allt troligt att namnbäraren i det här fallet accepterar tilltalet som ett positivt eller neutralt binamn,
även om det kanske borde uppfattas som negativt (Adams 2009 s. 81 ff.).
Sammanfattningsvis går det att konstatera att tidigare namnforskning
visar att binamn används inom slutna grupper eller för att skapa intimitet
mellan samtalets deltagare. Det är givetvis väldigt svårt att diskutera namns
funktioner utifrån skriftliga historiska källor eftersom det behövs en stor
kontextuell kännedom som inte alltid förmedlas i historiskt material. Därför
kan ett nutida material få stor betydelse för binamnsforskning med språksociologiska frågeställningar.

1.3 Material och metod
För att syftesfrågorna ska besvaras används i den här studien både kvantitativ och kvalitativ metod. Ett material som behandlas kvantitativt behövs för
att kartlägga binamnens förekomst och resonera kring detta, och ett material
som analyseras med hjälp av kvalitativa metoder behövs för att binamnens
användning och funktioner ska kunna diskuteras. I det undersökta materialet
ingår sammantaget 203 informanter och deltagare som fördelar sig på 125
kvinnor och 78 män. Intervjumaterialet härrör från 22 informanter (12 kvin18

nor och 10 män) och enkätmaterialet från 181 deltagare (113 kvinnor och 68
män).
Tabell 1. Antal informanter och deltagare i materialet.

Intervjumaterialet
Enkätmaterialet
Totalt

Kvinnor
12
113
125

Män
10
68
78

Totalt
22
181
203

Eftersom binamn på gemene man sällan dokumenteras, förekommer de heller inte i några tillgängliga register på samma sätt som officiella personnamn
gör (jfr Skipper & Leslie 1988 s. 194). Av praktiska skäl är det heller inte
möjligt att spela in och transkribera ett material som är tillräckligt stort för
att innehålla mer än några enstaka binamn (jfr Kotsinas 2007 s. 102). Därför
har jag samlat in det material som föreliggande studie baseras på genom att
kombinera två olika metoder – intervjuer och enkäter. I undersökningen har
informanterna uppgivit binamn som de burit någon gång under livet, varför
hela livsperspektivet inkluderas på ett annat sätt än i tidigare undersökningar.
I dessa har det varit vanligt, både nationellt och internationellt, att basera
materialinsamlingen på ungdomar som rekryterats via t.ex. skolor eller skolrelaterad verksamhet (se t.ex. Wadensjö 1978, Busse 1983, de Klerk &
Bosch 1997, Neethling 2012, Starks m.fl. 2012). Detta innebär att sannolikheten för att informanterna endast uppgivit binamn från en begränsad fas i
livet ökar.
Mina intervjuer har haft karaktären av ganska informella samtal där det
har funnits möjlighet att ställa följdfrågor och be om förtydliganden. Informanterna har själva uppgivit vilka binamn de har eller har haft samt berättat
om de här namnen. Frågor om sammanhang och situationer då binamnen
används, vem som använder dem, när de kom till och vem som hittade på
dem, har också berörts. Intervjuerna har spelats in, och i de flesta fall har
tekniken fungerat, men även anteckningar har förts. Intervjuerna genomfördes under våren 2010 med sammantaget 22 personer som alla var myndiga
vid tillfället. I genomsnitt var intervjuerna drygt 30 minuter långa. Det kortaste samtalet var cirka 18 minuter långt, och det längsta cirka 67 minuter.
I intervjuerna diskuterades olika teman: personernas uppväxt, intressen,
deras binamn – vilka dessa var liksom när och hur de hade uppstått. Informanterna har uppgivit alla de binamn som de vid något tillfälle under sina liv
har burit och som de kände till och kom ihåg, samt kunde tänka sig att
uppge. I något fall utelämnades alltför privata binamn. De flesta informanter
menade dock att de uppgav alla binamn på sig själva som de kände till. Enkäterna (1000 st.) skickades ut till slumpvis utvalda vuxna personer, som var
minst 18 år, i hela Sverige. Svarsfrekvensen var 20 % (181 st.). Ungefär
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samma frågor har ställts i enkäten som i intervjuerna, men svaren har naturligtvis inte blivit lika detaljerade.
Att arbeta med två så här skilda typer av material blottlägger vissa skillnader som förtjänar att lyftas fram. I intervjumaterialet är det fler yngre personer (20–30 år) som ingår och i enkätmaterialet är det något fler äldre (50–
70 år). Det är också tydligt att de intervjuade informanterna har fler binamn
än de som besvarat enkäten. Detta beror troligen på att de intervjuade personerna anmälde sig frivilligt till intervjuerna, antingen för att de hade ovanligt
många binamn eller för att de var intresserade av ämnet. Det framkom också
under vissa av intervjuerna att binamnen hade diskuterats med närstående
personer för att minnet skulle aktiveras. Den här möjligheten hade givetvis
också enkätdeltagarna, men det framkommer inte att de gick tillväga på det
sättet. I enkätmaterialet finns en överrepresentation av kvinnor, vilket understryker de tecken som tyder på att namn och namngivning är en mer kvinnlig
än manlig domän (Aldrin 2011b s. 48). Därmed skulle det vara troligt att det
kvinnliga intresset för ämnesområdet är större, men däremot inte att kvinnor
automatiskt bär fler binamn än män.
I enkäten var det även möjligt att uppge att det saknades binamn, vilket
en del informanter gjorde. Den grupp som menar att de inte bär binamn alls
finns över huvud taget inte representerad i intervjumaterialet, eftersom personer som ansåg sig sakna binamn förmodligen valde att inte delta i studien.
Min bedömning är att de intervjuade informanterna, av ovan angivna skäl,
uppger att de har något fler binamn än det svenska genomsnittet, medan de
som besvarat enkäten å andra sidan kan ha underskattat binamnsanvändningen på sig själva. Informanterna och deltagarna har haft möjlighet, och uppmuntrats, att ange binamn som de burit även tidigare i sina liv, men som inte
längre används. Man kan dock inte bortse från möjligheten att binamn som
använts en period under barn- eller ungdomsåren glömts bort (se avsnitt
1.4.2).
I insamlingsfasen är det informanterna själva som har definierat vad som
är ett binamn.1 Tillvägagångssättet ger en bra bild av hur informanter själva
ser på binamn – både binamn som används mer publikt och mer privat. Binamnen som har angivits i materialet har, vad jag kan bedöma, varit i bruk
under längre eller kortare tid inom en vidare eller snävare krets av namnanvändare. Vissa binamn är av det mer bestående slaget, som används hela
livet, medan andra tycks vara mer tillfälliga bildningar. Om ett binamn inte
längre är i bruk menar informanterna att det skulle kunna tas i bruk igen
under vissa förhållanden, t.ex. om informanten återupptar ett insomnat umgänge.

1

I kontakten med informanter och deltagare har ordet smeknamn använts.
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1.4 Forskningsetik i undersökningen
När det gäller undersökningens etiska aspekter har jag använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Enligt dessa finns det fyra krav som
humanistiska undersökningar bör beakta: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det förstnämnda kravet,
informationskravet, innebär att »forskaren skall informera de av forskningen
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte» (Vetenskapsrådet 2002
s. 7). Vid materialinsamlingsfasen iakttogs stor noggrannhet för att informera berörda informanter och deltagare om undersökningens syfte så som
det för tillfället var formulerat. Intervjuinformanterna informerades i början
av intervjun och enkätdeltagarna via det brev som följde med utskicket av
enkäterna.
Enligt Vetenskapsrådet (2002 s. 12) innebär samtyckeskravet att »deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan».
När materialet som ligger till grund för den här undersökningen samlades in
gavs det akt på det här kravet i och med att endast de personer som själva
ville intervjuas anmälde sitt intresse för detta. När det gäller enkätutskicket
menar jag att kravet iakttogs i och med att de personer som besvarade enkäten därigenom samtyckte till deltagande.
Det krav som har vållat störst bekymmer är det tredje kravet, konfidentialitetskravet som innebär att »uppgifter om alla i en undersökning ingående
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem» (Vetenskapsrådet 2002 s. 9). I det här sammanhanget ligger det en svårighet i själva
publiceringen av binamn, som kan vara mycket individuella och personliga,
på ett konfidentiellt sätt. För att beakta detta valdes endast deltagare över 18
år som var myndiga och som efter information ansågs förstå att de binamn
som uppgavs kunde komma att publiceras. Dessutom uppmanades alla att
enbart ange binamn som de kunde tänka sig att dela med sig av. I vissa fall
valde informanterna också att utelämna något binamn, oftast binamn som
uppfattades som mycket intima.
Öknamn har inte aktivt samlats in, men informanterna har tillfrågats om
de känner till eventuella öknamn, vilket de i allmänhet inte gör. Däremot
tvivlar varken informanterna eller jag på att öknamn existerar, men de tycks
vara betydligt vanligare vid omtal än vid tilltal, det vill säga öknamn förekommer huvudsakligen referentiellt, medan positivt laddade smeknamn förekommer både referentiellt och vokativt (Lyons 1977 s. 216 f., Gustafsson
2015 s. 81 f.).2 I materialet finns dock många binamn, som uppfattas som

2

Det skulle också kunna vara så att öknamn förekommer oftare inom vissa yrkesgrupper, t.ex.
lärare, där det föreligger en inneboende maktaspekt. För namnskaparna och namnanvändarna
blir det här, liksom t.ex. vid skvaller, ett sätt att göra passivt motstånd, eller att upprätthålla
någon form av makt mot makten (jfr Crozier 2002 s. 133).
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just smeksamma av namnbärarna, trots att de kan låta negativt laddade för
den oinvigde, t.ex. Sorken och Sköldpaddan.
Vetenskapsrådets nyttjandekrav sammanfattas med »uppgifter insamlade
om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål» (Vetenskapsrådet 2002 s. 14). Här kan jag konstatera att det insamlade materialet
har använts på det sätt som Vetenskapsrådet avser och det finns ingen avsikt
att i framtiden använda det på något annat sätt än detta.

1.5 Materialets karaktär
Det binamnsmaterial som ligger till grund för undersökningen har både föroch nackdelar, vilket jag har för avsikt att redogöra för i det här avsnittet.
Resonemanget börjar i vissa mer konkreta insamlings- och avgränsningsproblem för att sluta i en terminologisk diskussion och avgränsning mot andra
namntyper.

1.5.1 Självrapportering
De insamlade binamnen i materialet bygger på självrapportering från informanterna eller deltagarna som har delat med sig av binamn som bärs eller
har burits i olika gruppkonstellationer. Den här metoden är inte den gängse
när det gäller insamling av annat namnmaterial, t.ex. gårdsnamn och andra
ortnamn, där man vanligen frågar namnbrukare som inte alltid inkluderar
ägaren, vad gården kallas. Ett sådant här tillvägagångssätt, som i mitt sammanhang hade motsvarat en grupp som fått diskutera namn som bärs av någon annan, hade lett till dels att öknamn hade uppgivits (på ett ganska oetiskt
sätt), dels att endast binamn som används om namnbäraren inom just en viss
grupp hade samlats in. Mitt insamlingssätt innebär istället att namnbäraren
står i centrum så att binamn som används i olika grupper synliggörs.
Tidigare har det vedertagna synsättet varit att forskaren kunnat förfoga
ganska fritt över ett insamlat namn eller ett helt namnmaterial på så sätt att
det varit möjligt att diskutera även nedsättande namngivning helt öppet med
reella namnbelägg, åtminstone så länge dessa inte explicit gått att föra till en
viss person (t.ex. Andrén 1945). Eftersom jag däremot baserar mig ganska
mycket på berättelser kring binamnet, leder det till att igenkänningsfaktorn
på personnivå ökar. Därför är namnet att betrakta mer som namnbärarens
egendom som endast med försiktighet kan hanteras inom forskningen. Mot
den bakgrunden baseras synsättet på en nära koppling mellan namn och
namnbärarens egen identitet, något som har lyfts fram allt oftare i senare tids
forskning (Gustafsson 2002, Hagström 2006, Frändén 2010, Aldrin 2011a).
Självrapportering kan också innebära att informanten eller deltagaren
mer eller mindre omedvetet modifierar informationen på det sätt som hen
anser vara en fördel antingen för sig själv eller för forskaren. Då det kan
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upplevas som statusfyllt att ha binamn (Skipper & Leslie 1988 s. 200) skulle
det vara tänkbart att den enskilde informanten ansträngt sig mycket för att
komma ihåg så många av sina egna binamn som möjligt. Därmed skulle
också mycket tillfälliga namnbildningar och namnanvändningar ha kunnat
inkluderas i materialet. Informanterna har också varit informerade om undersökningens syfte på så sätt att det har varit känt att det handlat om binamn
och en ordinär samarbetsprincip skulle kunna leda till att de har varit generösa när det gäller binamnsrapporteringen. Det kan alltså tänkas att informanter har försökt vara goda och duktiga informanter för att hjälpa forskaren
så mycket som möjligt.
Inofficiellt personnamnsbruk kan vara både positivt och negativt laddat,
och därför är det en viktig etisk princip att namnbäraren själv har möjlighet
att definiera vilka binamn som ska offentliggöras inom forskningsprojektet.
Dessutom känner informanterna endast i enstaka undantagsfall till att de
burit öknamn, så dessa har helt naturligt kommit att uteslutas ur materialet.
Därför blir en följd av självrapporteringen att materialet endast består av
neutrala och positivt laddade binamn. Det här materialinsamlingssättet är
möjligen en aning nyskapande, men det är en nödvändig konsekvens av en
förändrad tidsanda och syn på informanter i insamlingsstadiet och intervjusituationen (jfr Bockgård 2010).

1.5.2 Minne och glömska
Eftersom den här studien baseras på namnbärarnas självrapportering av de
binamn som har burits under hela livet, är enskilda personers minne en viktig
angelägenhet. Vad är rimligt att minnas? Hur gör informanter som inte
minns?
Verkligheten skapas i vår hjärna. Följaktligen finns det en möjlighet att
informanter och deltagare i min undersökning har omskapat eller skapat en
helt ny verklighet där händelsen och binamnet som beskrivs inte tvunget
behöver kopplas ihop på det sätt som görs vid undersökningstillfället. Förenklat finns det två olika typer av minnesfunktioner i våra hjärnor – långtidsminnet och korttidsminnet. Långtidsminnet hjälper oss att komma ihåg
viktiga och speciella händelser vi varit med om under livet. Här lagras berättelser och upplevelser, och därför är det i långtidsminnet som de frågor som
intresserar mig i den här undersökningen finns. Men allt kommer vi ju inte
ihåg, och frågan är om de allra mest banala, och kanske ganska tillfälliga,
binamnen finns kvar i minnet.
För att förstå vårt minne och vad som ryms där, finns det anledning att
vända på resonemanget och fundera över glömska. Glömskan innebär förlust
av information som en gång har funnits. Kurvan över glömskan är till en
början brant för att senare plana ut alltmer (Baddeley 1983 s. 47). Det är
utomordentligt svårt att minnas vad som hände en exakt dag för många år
sedan, eftersom det i dessa fall ofta rör sig om ganska dåligt inpräntat
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material. Mer grundligt inpräntat material visar delvis andra resultat. När
försökspersoner ombads koppla ihop namn och bild på före detta klasskamrater, visade det sig att minnet för detta var gott (Bahrick, Bahrick & Wittlinger 1975 s. 62 ff.).3 Dessa resultat talar för att det skulle finnas ganska
goda möjligheter för mina informanter och deltagare att komma ihåg binamn, eftersom dessa namn är närmare förknippade med berättaren själv.
Mot detta talar dock att det ibland kan röra sig om ganska banala händelser.
Mot denna bakgrund räknar jag med att informanterna egentligen har
haft fler nu bortglömda binamn under sina liv. Troligen sker därför inte någon överskattning av det antal binamn som informanter och deltagare uppger, utan snarare en underskattning.

1.5.3 Källkritik, bortfall och avgränsningar
En initial svårighet med det här forskningsområdet är avsaknaden av binamn
i officiella register, vilket delvis speglar en utpräglad talspråkskultur som vi
är ganska ovana att hantera i vårt skriftspråkliga samhälle. Situationen är
naturligtvis densamma även i andra länder (Skipper & Leslie 1988 s. 194).
Egentligen är det detta dilemma som ligger till grund för de svårigheter som
konkretiseras nedan.
Jag har valt att begränsa mig till det svenska språk- och kulturområdet.
En kontrastiv analys av binamnssystemen inom olika språkområden vore
dock mycket intressant, så intressant att det skulle krävas en egen undersökning och ett eget projekt för att diskutera detta. Därför kommer jag inte att gå
in på det här området i föreliggande arbete.
Svarsfrekvensen på enkäterna är ganska låg (cirka 20 %). Det påverkar
det slumpmässiga urvalet av deltagare som gjordes initialt på så sätt att fler
kvinnor än män och fler äldre än yngre och medelålders personer har besvarat enkäten. Delvis balanseras det här av intervjuinformanterna, som är yngre
och jämnt fördelade mellan könen. Anledningen till bortfallet är svår att slå
fast, men vissa hypoteser kan ventileras. Den moderna människan är upptagen och lider av upplevd eller reell tidsbrist. Om detta skulle vara en av anledningarna, tyder resultaten på att tidsbristen i så fall uppfattas som mindre
för personer som passerat medelåldern. En annan möjlighet som jag ser är att
äldre människor skulle ha större respekt för myndigheter och auktoriteter
och därigenom vara mer samarbetsvilliga när det gäller forskares enkäter.
Ämnet – binamn – som enkäten efterfrågade innebär dessutom en del ganska

3
Minnesarbete som forskningsmetod har använts inom området genusvetenskap där den tyska
sociologen Frigga Haug (1987) och hennes medarbetare har baserat sin undersökning på en
minnesmetod för att studera hur patriarkatet reproduceras genom språkbruket. Metoden har
senare förts vidare inom sociologin genom Karin Widerberg (1995, 2013), som senast 2013
kommenterar den här typen av minnesteknik som ett sätt att komma människors erfarenheter
på spåren.
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fria svar och en viss ansträngning och kanske även en nostalgisk resa för
informanterna, vilket kan ha inverkat negativt på svarsfrekvensen.
Konsekvenserna av det här bortfallet leder till att binamnsmaterialet har
blivit mindre än vad som kalkylerats i undersökningsdesignen. Det kan innebära en viss osäkerhet främst vid diskussionen av olika binamnstyper, där
vissa typer kan få ett alltför stort eller ett alltför litet genomslag. I vissa delar
av undersökningen använder jag statistiska beräkningsmetoder och i några
fall är de analyserade grupperna små, vilket kan påverka utfallet. Vissa resultat i undersökningen kommer därför att beaktas med försiktighet.
I enkätmaterialet förekommer i vissa fall ofullständiga uppgifter från
deltagarna. Det gäller t.ex. en person som har uppgivit att det förekommer
binamn, men inte vilka dessa är. I ett annat fall har binamnet inte varit möjligt att tyda eftersom det har skrivits ned för hand av deltagaren. Vid ett fall
har en deltagare nedtecknat ett öknamn som uppfattades negativt av namnbäraren. I alla dessa fall har binamnen exkluderats ur undersökningen. I något
fall har deltagaren inte angivit sin könstillhörighet på det sätt som var avsett,
men troligen rör det sig i de flesta fall om misstag vid själva ifyllnaden av
enkäten, eftersom det varit möjligt att läsa ut könet vid svaren på andra frågor. När det har varit möjligt har jag valt att placera de här binamnen inom
»rätt» könskategori.

1.5.4 Validitet och reliabilitet
Validiteten och reliabiliteten i såväl det intervju- som det enkätmaterial jag
arbetar med i undersökningen går att koppla till diskussionen ur ett kvalitativt perspektiv, eftersom materialet i sin helhet inte är så stort.
Validitet beskriver i vilken mån undersökningen verkligen undersöker
det som är avsett att undersökas (Kvale 1997 s. 215). När det gäller ett
material som har samlats in genom intervjuer handlar detta till stor del om
kvaliteten på dessa. De intervjuer som jag har genomfört har varit väl planerade i och med att diskussionsteman har funnits. Tack vare det något så när
allmängiltiga undersökningsområdet binamn har jag också haft lätt att identifiera mig med informanterna: binamn är vanliga och bärs även av mig själv.
Inför intervjuerna har jag varit väl påläst inom både personnamnsforskning i
allmänhet och inom den nationella och internationella binamnsforskningen.
Därmed anser jag att intervjuernas validitet är hög.
Min avsikt har inte varit att finna en generell sanning om binamnsanvändningen, utan att bland annat belysa hur namnbrukare använder binamn
som språkligt gods för att uttrycka olika pragmatiska funktioner. För att
kunna göra detta har det givetvis funnits behov av ett insamlat namnmaterial,
men utan några ambitioner att detta material ska vara heltäckande, särskilt
inte eftersom antalet binamn och binamnsvarianter, åtminstone i teorin, kan
vara närmast oändligt.
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Även när det gäller enkätmaterialets validitet gäller ovanstående resonemang trots att detta material kvantitativt är större. Eftersom enkäterna har
bestått av frisvarsalternativ i så stor utsträckning är även dessa snarast att
betrakta som någon form av intervjuer i skriftlig form.
Graden av reliabilitet i undersökningen handlar om tillförlitligheten hos
metoden och materialet (Kvale 1997 s. 213). För intervjumaterialets del återförs detta i princip till intervjutekniken. Jag har strävat efter att undvika ledande frågor trots den lediga samtalstonen vid intervjutillfällena. Ledande
frågor har naturligtvis varit lättare att undvika i enkäterna. Vid analysen av
svaren i både intervjuer och enkäter har jag behandlat dessa i relation till
tidigare yttranden eller svar. På det här sättet har jag velat öka trovärdigheten
i mina iakttagelser och tolkningar. Jag redovisar också långa stycken av intervjuerna (främst i kap. 5), där läsaren själv har möjlighet att bilda sig en
uppfattning om deras kvalitet och eventuella förtjänster och tillkortakommanden. Kombinationen av intervjuer och enkäten innebär en mätning från
två olika ståndpunkter, vilket torde öka reliabiliteten.

1.6 Termer och gränser
Binamn är oklart definierade såväl vad gäller termbruket som avgränsningen
mot andra namngrupper. Därför följer nu ett avsnitt där de här frågorna diskuteras, utan att jag för den skull gör anspråk på att diskussionen är heltäckande. Avsnittet börjar i en terminologisk genomgång för att sluta i avgränsningsproblematiken gentemot vissa närliggande namngrupper.

1.6.1 Terminologi
Det här avsnittet tar sin avstamp i den ganska heterogena terminologin inom
forskningsområdet, där användningen av binamn, smeknamn, öknamn och
andra termer inte är glasklar. Det hela försvåras dessutom ytterligare av att
de termer som används i den engelskspråkiga litteraturen inte alltid är helt
överförbara, eller ens översättningsbara, till svenska. Till och med inom det
nordiska språkområdet används termerna på ett något olikartat sätt, vilket
Eva Brylla (2012 s. 14) visar i en nyligen genomförd nordisk terminologisk
genomgång. Sett till denna snårighet efterlyser både Eva Brylla (2012 s. 17)
och Leif Nilsson (2008a s. 115) en diskussion om terminologin och avgränsningen av termerna inom området. Eftersom det här även är ett bekymmer
för mig vill jag ge min syn på saken (Gustafsson 2010 s. 172, 2015 s. 74).
Ändamålet är dock inte att göra en heltäckande genomgång; jag hänvisar
istället till Eva Brylla (2012).
Den vedertagna språkvetenskapliga termen i Sverige är binamn. Termen
betyder extranamn eller sidonamn och används på ett överordnat sätt och
därmed inkluderas både positivt och negativt laddade binamn (Lidaräng
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1982 s. 29, Nilsson 2008a s. 115, Andersson 2012 s. 136, Brylla 2012 s. 10
f.). Andra nedslag i den terminologiska diskussionen visar helt andra termförslag från t.ex. Ivar Lindquist (1947) och Inger Lindstedt (1989). Lindquist
föreslår termen vedernamn »som i det dagliga språkbruket tillades en persons namn antingen för att skilja honom från andra personer med samma
namn eller för att hedra eller nedsätta honom» (Lindquist 1947 s. 14), medan
Lindstedt istället föreslår termen affektiva namn (Lindstedt 1989 s. 8). Inom
annan forskning har det funnits en större anledning att tydligare skilja mellan
den positiva och den negativa laddningen hos ett binamn, och då har Cecilia
Wadensjö (1978 s. 56) använt termerna solidariska respektive aggressiva
smeknamn.
En av de senaste i raden av binamnsundersökningar på svenskt material
är en genomgång av det fonologiska bildningsmönstret hos olika typer av
existerande svenska binamn (Riad 2002). Riads undersökning baseras på
binamnens fonotaktiska bildningsmöjligheter och han har valt att definiera
namngruppen på ett ganska snävt sätt, vilket endast inkluderar de binamn
som har en tydlig bildningskoppling till dopnamnet. Deras bildningsmönster
kan variera från det som Riad kallar legitima smeknamn till illegitima. För
mina ändamål ligger det närmare till hands att kalla dem konventionella eller
okonventionella binamn, där innebörden är att konventionella binamn har en
starkare namnkaraktär och okonventionella binamn en svagare. Vid behandlingen av det här moderna samtida materialet använder Tomas Riad (2002 s.
51) termen smeknamn och han definierar ett smeknamn som ett hypokoristiskt personnamn. I den diskussion han för om fonologiska bildningsmönster
hos smeknamn behöver han dock inte ta ställning till den mer språksociologiska gränsdragningen mellan smeknamn och öknamn.
I min definition av binamn inbegriper jag även merparten av de binamnsvarianter som Stig Carlsson (1989 s. 11) använder i sin studie, eftersom det är av mindre betydelse för min undersöknings syfte att varianterna skiljs åt helt och hållet. De fyra undergrupper som Carlsson använder för
sin binamnsindelning är: 1) lokalitet, 2) relationsbinamn (= släktskapstermer), 3) yrkesbinamn och 4) nicknames (= smeknamn och öknamn).
Den föreliggande terminologiska diskrepansen speglar i grunden de olika
behov som forskaren har för beskrivningen av olika materialtyper. Inom
namnforskningen har, åtminstone tidigare, framför allt namnens språkliga
form berörts (Sjöblom 2006 s. 66). I undersökningar där formen har varit i
fokus har ofta, men inte alltid, ett historiskt material använts. I de fallen har
termen binamn varit adekvat för forskarens behov, eftersom det i de historiska källorna inte är självklart, eller kanske ens möjligt, att avgöra vilken
social eller pragmatisk funktion ett binamn hade och om det var positivt eller
negativt laddat.
På senare tid har dock de här funktionerna kommit att diskuteras allt
mer, och när dessa forskningsfrågor spetsställs blir behovet att skilja positivt
och negativt laddade binamn större. I de här fallen ligger ofta ett samtida
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material till grund för iakttagelserna, då det främst, kanske till och med endast, är genom ett sådant material som forskaren kan dra slutsatser beträffande ett talspråksbaserat namnbruk. En skillnad som återspeglas i terminologin är alltså att forskare som arbetar med historiskt respektive samtida
material har behov av olika termer, eftersom de varken har samma utgångspunkter eller samma metoder (Sjöblom 2006 s. 67 not 3).
En svårighet beträffande binamn under historisk tid är dessutom att vissa
av dem utvecklades till släktnamn, och för detta används ofta termen tillnamn (Dalberg 2000 s. 37, Ryman 2002 s. 25, Brylla 2012 s. 14). För att
undvika svårigheten att skilja mellan termerna binamn och tillnamn väljer
Inger Lindstedt (1989 s. 12, 17) att använda båda dessa termer för att beteckna »de affektiva namnen från äldre språkskeden». Skillnaden mellan
termerna binamn och tillnamn, menar Ryman (2002 s. 25) är att »ett binamn
är ett tillnamn som karakteriserar bäraren och som är givet individuellt, inte
på grund av systemtvång». För min del vill jag inte låsa fast mig lika hårt vid
det karaktäriserande draget; ibland finns det ett sådant och ibland inte. Härigenom ligger min definition närmare den som Vibeke Wegener (1975 s. 27)
anför. Hon menar att binamn (eller tilnavn) är »den del af en personbenævnelse, der hverken kan bestemmes som et fornavn eller et familienavn», vilket är en definition som öppnar för en inkludering av olika typer
av kortnamn och smekformer i undersökningen. Wegeners definition går att
kombinera med Thomas Busses som fokuserar mer på namnens funktion.
Busse (1983 s. 301) menar att »a nickname is considered to be a name given
to a person in addition to his/her legal given names». Vidare menar han dock
att kortformer som deriverats ur förnamnet inte kan anses höra till binamnen,
medan jag i enlighet med Riad (2002 s. 51) väljer att inkludera även dessa.
Ytterligare en komplikation beträffande binamnsterminologin är de förändringar som sker i samhället, t.ex. sociala relationer och övergripande
synsätt, över tid. I en undersökning som baseras på material från ett fältkompani i Sverige (Andrén 1945) lyfts varken skillnaden mellan smek- och öknamn eller problematiken med att sammanföra dessa till en gemensam kategori fram. Så långt fram i tiden som till slutet av 1970-talet var det fortfarande möjligt att diskutera och publicera öknamn. Skillnaden mellan smekoch öknamn exemplifieras tydligt på ett sätt som troligen inte vore möjligt
nu för tiden (Wadensjö 1978 s. 56 f.). I Lidarängs undersökning från 1982 (s.
28) finns en mindre diskussion om binamn som kan uppfattas som kränkande för namnbäraren, men likväl förekommer vissa nedsättande binamnsexempel. De refererade synsätten speglar en mindre komplicerad syn
på kränkningar än vad som är fallet i Sverige en bit in på 2010-talet, då den
allmänna samhällsdebatten handlat mycket om kränkningar och kränkande
särbehandlingar, dit bruket av öknamn nog får räknas.
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Under sent 1900-tal förändras också synen på informanter i jämförelse
med vad som var fallet tidigare.4 I och med den förändringen och den skärpta
attityden till kränkningar inskärps skillnaden ytterligare mellan positivt och
negativt laddade binamn (jfr Gustafsson 2015). Det är inte längre acceptabelt
och etiskt att publicera öknamn hur som helst, eftersom individens perspektiv och tolkningsföreträde har stärkts under senare tid och härigenom ökar
termförvirringen ännu mer.
Frågan om binamnets språkliga form och de gränsdragningsproblem det
leder till har tidigare diskuterats av flera forskare. Enligt Eva Brylla (2012 s.
9 f.) är grundförutsättningen för ett binamn eller ett binamnselement »att det
regelbundet och i oförändrad form brukas av en större eller mindre grupp». I
det material som jag baserar mig på torde detta kriterium vara uppfyllt, åtminstone om man med ordet »brukas» även menar »brukades», vilket jag
tolkar som möjligt, eftersom binamnsbruket kan variera både över tid och
mellan grupper (Gustafsson 2010 s. 173 ff.). Det här är ett uttryck för att
olika namn kan höra till olika kontexter eller världar. När olika binamn förekommer för samma person kan det därför bero på att namnbäraren får olika
binamn inom olika grupper (Vanderveken 1990 s. 98) och att det inte sker
någon vidare spridning mellan de grupper där namnbäraren vistas. Thorsten
Andersson (1983 s. 10 ff.) liksom Paula Sjöblom (2011 s. 69 f.) menar att
binamn också är underkastade vissa syntaktiska krav där de antingen ska
ersätta ett officiellt namn eller användas tillsammans med detta. En variant
som inte uppfyller kravet på självständighet har av Andersson istället klassificerats som binamnselement, t.ex. Tösse i Tösse-Maja.
Eftersom forskningsfokus delvis har skiftat från form till funktion uppstår ett behov av andra termer. När forskaren behöver förklara hur en talare,
eller namnanvändare, kan välja olika kategoriserings- eller individualiseringsuttryck beroende på situationen och sina intentioner (Sjöblom 2006 s.
77) behövs adekvata termer. För att besvara frågeställningar som utgår från
namnfunktionen, t.ex. hur binamnet och namnanvändningen ska tolkas och
förstås i ett givet yttrande, eller om binamnet är positivt eller negativt laddat,
behövs termer som är mer differentierade än paraplytermen binamn. Det här
är troligen ytterligare en stark anledning till den bristande konsensus som
råder vad gäller terminologin.
Forskningsförskjutningen från namnens form till deras funktion, från
namnsystemet till namnbruket, speglas också i forskarens materialval. Ett
historiskt material förknippas mer med studier av binamnens form och etymologi, medan ett samtida material oftare har använts för att studera namnens funktion. Skillnaden mellan studier som intresserar sig för namnens
form respektive funktion kan alltså lätt uppfattas som en skillnad mellan ett
historiskt och ett samtida material, men det är troligen inte materialskillna4

Hur synen på etik i mötet med dialektinformanter har förändrats sedan mitten av 1900-talet
diskuteras av Gustav Bockgård (2010) som gör samma reflektion som jag.
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den i sig som är den primära orsaken till den existerande termförvirringen.
Utifrån det här resonemanget ser jag alltså två förändringar som spelar stor
roll för behovet av mer differentierade termer. Den första är sprungen ur
skillnaden mellan språkets form och funktion, där det föreligger ett behov av
olika termer. Den andra anledningen är den förändrade tidsandan, som under
senare tid har påverkat definitionen av kränkningar och därmed även forskningsetiken.
Det är heller inte ovanligt att taxonomin glider mellan allmänspråket och
de vetenskapliga termerna. En svårighet som uppkommer på grund av detta
rör kommunikationen med informanterna, där den enda term som är möjlig
att använda är det allmänspråkliga ordet smeknamn. I materialet kan jag se
att denna term för lekmän innefattar en mängd varianter som har diskuterats
inom forskningen i enlighet med exemplen ovan. Min undersökning baseras
ganska strikt på namnbruket, eftersom det är detta som aktualiseras i den
materialinsamling som ligger till grund för de iakttagelser som görs.
I insamlingsskedet och i diskussionen med informanterna har jag valt att
använda termen smeknamn, men vid redovisningen av mitt pågående arbete
har jag istället valt termen binamn. Anledningen är att det inte med säkerhet
går att fastställa att namngivarnas intentioner med namngivingen är så entydligt positiva eller neutrala som namnbäraren menar. I de fall då den negativa
laddningen någon gång specifikt behöver lyftas fram i resonemanget använder jag öknamn.

1.6.2 Avgränsning av moderna binamn
Inofficiella namn har ibland en mindre tydlig namnkaraktär än officiella
namn, och därför behövs en fördjupad diskussion om binamnens definition
och avgränsning. Avgränsningen är otydlig mot både tilltalsbenämningar och
produkt- eller varumärkesnamn. Positivt laddade binamn kan också vara
svåra att skilja från nedsättande öknamn – särskilt för en utomstående betraktare (Gustafsson 2015 s. 75 f.). Att binamn bärs av personer torde vara
ett otvetydigt bevis på att binamnen har stora likheter med andra personnamn, men till sin bildning liknar de delvis även ägonamn, artefaktnamn
eller traditionellt bildade djurnamn (se t.ex. Leibring 2000, Leibring 2010,
Schybergson 2013, Pihl 2014, Leibring 2015, Schybergson 2015), eftersom
de i högre grad än officiella personnamn kan vara hämtade från lexikonet,
främst i form av proprialiserande appellativ.
1.6.2.1 Binamn eller förnamn?
När det gäller skillnader mellan binamn och förnamn är den allra tydligaste
att förnamnen är officiella namn, medan binamnen är inofficiella. Det här
leder naturligtvis till att de båda namntyperna väljs på olika sätt av namngivarna och binamnen kan tillåtas vara mer temporära och humoristiska,
medan förnamn är mer arbiträra med ett otydligare innehåll. Även Thorsten
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Andersson (1994) gör en liknande reflektion och menar att förnamnsvalet är,
om inte helt obundet, så åtminstone mer obundet än binamnsvalet. Därför
blir följaktligen förnamnen mer »stereotypa namn för godtyckliga namnbärare» (Andersson 1994 s. 17). Binamn refererar visserligen endast till en
enda person, en referent, men de har samtidigt ett stort och djupt innehåll då
en hel historia kan berättas eller ett minne aktualiseras genom binamnet (jfr
Sjöblom 2006 s. 69 f.). De här skillnaderna leder till att konnotationer och
associationer kan vara olikartade hos de båda namntyperna.
Ännu en avgörande skillnad mellan binamn och andra personnamn är att
intimiseringen av referenten, antingen på ett positivt eller negativt sätt, är en
av de huvudsakliga uppgifterna hos ett binamn (Kvillerud 2007 s. 2, Nilsson
2008a s. 115), till skillnad från andra personnamn där istället den identifierande och särskiljande funktionen brukar betonas (Brylla 2012 s. 9).
En likhet mellan förnamn och binamn är att båda är identitetsskapande
och kan användas för att framhäva en önskad identitet (Lidaräng 1982 s. 182
ff., Aldrin 2011 s. 225 ff.), men själva processen vid skapandet kan se olika
ut (se kap. 4). När det gäller förnamn är det främst föräldrarnas identitet,
men även den identitet som man önskar för barnet, som framhävs genom
namnvalet. Föräldrarna kan använda barnets namn som signal för den identitet de vill skapa för sig själva och för barnet. Baserat på namnmoden leder
det här till att föräldrar från liknande sociala grupperingar ofta väljer samma
typer av förnamn, medan förnamnsvalet mellan olika sociala grupperingar
vanligtvis skiljer sig åt. Förnamnen blir en markering av t.ex. föräldrarnas
sociala tillhörighet och positionering i samhället (Bourdieu 1989 del III,
Lieberson 2000, Gustafsson 2002, Aldrin 2011a s. 225 ff.).
Binamnen kan fylla många fler funktioner än förnamn eftersom binamnen kan vara mer tillfälliga, starkt situations- och gruppbundna, mycket privata eller solidariska, och de kan ofta innehålla en historia med minnen (se
avsnitt 5.2.1). Binamnen kan i större utsträckning röra sig mellan olika
funktionsområden, och de kan vara både karaktäriserande och stereotypiserande, vilket kommer fram i berättelser om deras tillkomst (Gustafsson
2015 s. 76 ff.). Det här kan samtidigt syfta till att återinrätta en gruppmedlem
i ledet om denne försöker agera på ett icke önskvärt sätt. Sålunda kan faktiskt binamn reglera gruppmedlemmars beteenden och handlingar (Ashley
1996 s. 1750) och därför kan ett binamn vara mycket mer än bara ett inofficiellt tilltal, ett ersättningsnamn för det formella personnamnet eller en benämning på en person. Binamnen utgör helt enkelt en mer öppen namngrupp
än de officiella personnamnen.
1.6.2.2 Binamn eller artistnamn?
En annan svår gränsdragning är den mellan binamn och artistnamn. Under
första hälften av 1900-talet kan man i USA se hur svarta bluessångerskor
förefaller ha använt binamn som artistnamn, t.ex. Baby Blues, Big Mama,
Big Maybelle, Little Laura, Mississippi Matilda, Sippie, Wea Bea och Za Zu
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Girl. Materialet som undersökningen baseras på säger dock ingenting om
huruvida dessa binamn användes privat eller inte (Skipper & Leslie 1988 s.
196 f.). Artisterna kan ha haft de här binamnen redan innan deras karriärer
tog fart, eller så har binamnen konstruerats som ett artistnamn på samma sätt
som andra varumärkesnamn. Liknande namn kan man hitta bland kvinnliga
baseballspelare 1943–1954, bland jazzmusiker i USA eller bland interner i
amerikanska fängelser, t.ex. Baby G, Bone, Eightball och Sunshine, där
namnen skapar en sorts artistnamn innanför de så kallade murarna (Wilson
& Skipper 1990, Zaitzow 1998 s. 34, Olsen 2006).
I Sverige har många binamn på idrottsstjärnor som var verksamma under
1900-talet, kommit att fungera som artistnamn, t.ex. Sven Tumba Johansson
(som senare tog Tumba som officiellt efternamn), Mora-Nisse och Nacka
Skoglund (Lindstedt 1989, Nilsson 2008a s. 10 ff.). I många av de här fallen
har artistbinamnet blivit så publikt och välkänt att det har kommit att uppfattas som ett riktigt namn (Ashley 1996 s. 1749). I vissa fall har egennamn
glidit över gränsen och kommit att användas i kommersiellt syfte som registrerade varumärkesnamn. De mest kända svenska exemplen är kanske de
officiella personnamnen Björn Borg och Salming som också används som
företagsnamn. Ett annat exempel, där en form av inofficiellt personnamn
används som varumärkesnamn, finns i den så kallade bloggosfären där
Blondinbella, ett aliasnamn eller möjligen en binamnspseudonym, används
kommersiellt av Isabella Löwengrip.
Bruket av varumärkesnamn har i dagens samhälle kommit att bli viktigt
även för individen och inte enbart för företag. Nu för tiden gäller det i större
utsträckning än tidigare att göra rätt intryck för att skapa sig en framgångsrik
karriär. Hur personnamnets betydelse har ökat även för vanliga människor
har delvis undersökts av ekonomer som visar att det t.ex. är lättare att bli
kallad på anställningsintervju eller att få högre lön för den person som har ett
namn som andas äkta svenskhet (Arai et al. 2006 s. 35 ff., Agerström et al.
2007 s. 16 ff., Leibring 2012 s. 276 f.). Det här leder till att gränsen mellan
personnamn, binamn, artistnamn och varumärke blir mer flytande. Binamnen
kan användas för modern marknadsföring där bärarens binamn fungerar som
ett artistnamn eller i förlängningen ett varumärke.

1.7 Disposition
I boken används två skilda metoder och material, vilket avspeglar sig i kapitlens ordningsföljd. Boken är utformad så att en kvantitativ redogörelse
över hela det insamlade materialet först genomförs och sedan följer en mer
kvalitativ analys av materialet. I kapitel 2 redogörs för forskningsområdet
och det teoretiska ramverk som används för tolkningen av de empiriska resultaten. Forskningsfältets tvärvetenskapliga karaktär speglas i de teoretiska
ramar som används och som är hämtade från flera olika vetenskapsgrenar,
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t.ex. språkvetenskap (främst namnforskning och språksociologi) och sociologi.
Studien består sammantaget av tre empiriska kapitel varav det första
(kap. 3) samtidigt utgör en presentation och diskussion av materialet. I kapitel 4 fördjupas de språksociologiska resonemangen, och i det sista empiriska
kapitlet (kap. 5) följer ett resonemang främst baserat på intervjuerna beträffande binamnens funktioner för namnbrukarna. I slutdiskussionen (kap. 6)
sätter jag in de empiriska resultaten i ett sammanhang inom en tolkningsram
som utgår från binamnens form och funktion.

1.8 Kapitelsammanfattning
I den här kapitelsammanfattningen är det naturligt att återknyta till studiens
syfte. Avsikten är att studera det moderna svenska binamnsskicket, och fokus ligger på själva namnbruket ur namnbärarens perspektiv. Mer specifikt
är alltså syftet att kartlägga binamnsbruket och binamnens användningsområden. Arbetets främsta frågeställningar är:
1)
2)
3)
4)

Hur kan binamnskategorin definieras?
Vad konstituerar de moderna binamnen i Sverige?
Vilka funktioner har binamn?
Hur kan binamn, mer specifikt, fungera som identitetsskapare när
det gäller genusidentitet och ungdomsidentitet?

Att arbeta med moderna binamn innebär initialt svårigheter beträffande
själva materialet eftersom dessa namn inte är registrerade eller förekommer i
någon form av officiella register. Därför har materialet samlats in genom
intervjuer och enkäter. Namnmaterialet har vissa svagheter som diskuteras i
kapitlet. Till dessa hör självrapporteringens inverkan på materialinsamlingen, liksom minnets begränsningar för en rättvisande insamling. Även terminologin och avgränsningar mot andra namntyper är frågor som behandlas.
Det förekommer så många olika termer och andra oklarheter att det uppstår
en otydlighet som ibland leder till dilemman vid jämförelser mellan olika
material.
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2 Teoretiskt ramverk

I vardaglig kommunikation flyter oftast samtalet med stor lätthet, men i
själva verket består det av en mängd val på olika nivåer. För att förverkliga
samtalsvalen finns flera lingvistiska redskap som förser oss med strategier
både för att förstå det som sägs och för att förmedla det vi vill säga på avsett
sätt. Ett av dessa redskap är det kulturellt betingade namnbruket, vilket
egentligen utgör en kulturell manifestation. Interaktionen mellan samtalsdeltagarna är ett område som studeras inom bland annat pragmatiken, sociolingvistiken och etnometodologin, och med utgångspunkt i dessa områden
kommer jag att närma mig den funktion som ett binamnstilltal har och som
kan påverka hela yttrandet – hur detta ska uppfattas och förstås. I flera samtalsstudier visas hur våra attityder till de övriga samtalsdeltagarna avslöjas,
vilken formalitetsgrad som finns i samtalet, om det finns makt-, status- eller
solidaritetsaspekter och så vidare (t.ex. Jupp, Roberts & Cook-Gumperz
1982 s. 234), vilka alla är frågor av intresse för den här undersökningen.
Om namnforskning är ett område som är tvärvetenskapligt till sin karaktär (t.ex. Gustafsson 2002 s. 39), så är detta än mer giltigt beträffande binamnsforskningen. Följaktligen är det rimligt att det teoretiska ramverket
hämtas från flera olika håll, t.ex. från språkvetenskapen, sociologin, psykologin och etnologin. Från språkvetenskapen har jag hämtat teoretiska utgångspunkter som hör hemma i bland annat språksociologin, pragmatiken
och namnforskningen. Andra områden som har lämnat viktiga bidrag till
förståelsen av binamn är forskning om maktrelationer, identitet, personbenämningar, interaktionell kontext liksom forskning med etnometodologisk
inriktning. Gemensamt för de här inriktningarna är att social ordning och
betydelse anses skapas genom vår förståelse av de vardagliga aktiviteter som
fyller den största delen av tiden i våra liv (Garfinkel 1967 s. 9 f., Kahlin
2008 s. 17).

2.1 Kontextens betydelse
Inom lingvistkretsar har det länge diskuterats om västerländska egennamn
över huvud taget har någon betydelse och nu för tiden menar de flesta forskare att namn har referent men inte betydelse och att de är semantiskt tomma
men inte betydelselösa (Lyons 1977 s. 219, Saeed 2003 s. 27, Sjöblom 2006
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s. 64),5 men det här antagandet förutsätter att det är den denotativa betydelsen som avses. Viss information finns dock att tillgå i våra personnamn. Ofta
kan man med viss säkerhet fastställa en namnbärares kön genom namnet,
liksom bärarens nationalitet eller modersmål, och kanske kan det ge en fingervisning om bärarens sociala tillhörighet eller troliga ålder (Brennen 2000 s.
142).
Antagandet om att egennamn inte har någon betydelse (Lyons 1977 s.
219) har på senare tid kommit att ifrågasättas genom olika studier som berör,
om inte regelrätt semantisk betydelse, så åtminstone de gemensamma betydelsedrag och funktioner som kan finnas i egennamnen. Klaas Willem (2000
s. 89) menar t.ex. att teorin om egennamn inte är komplett innan denna även
kan förklara relationen mellan den lingvistiska formen och den lingvistiska
funktionen. Ett exempel på den förändrade diskussionen beträffande namnens funktion kommer från Paula Sjöblom (2005, 2006, 2008, 2010) som i
flera artiklar har diskuterat företagsnamn ur den här aspekten. Den här sortens betydelse sorterar dock snarare under det pragmatiska området, där betydelsen är mer kontextbunden än i traditionella semantiska teorier.6
Ingenting uppstår i ett tomrum, så inte heller personnamn. De får sitt
innehåll till stor del genom den kontext de används i. Centralt för förståelsen
av kontexten är det bakomliggande resonemanget om diskurs och diskursanalys. Det här är ett område och en forskningsmetod av utpräglat tvärvetenskaplig karaktär som används inom en mängd discipliner för att förklara
forskningsresultat. En språkvetenskaplig diskursanalys utgår oftast från
Norman Faircloughs paradigm (t.ex. 1989, 1992, 2003) om bland annat social representation genom språkliga medel.
Den diskurs som står i fokus för min diskussion är vardagsdiskursen
såväl i hemmet som inom andra vardagliga sysselsättningar såsom skolan,
arbetet och idrottsföreningen. De här diskurserna skiljer sig delvis åt, men
det går trots allt att säga att jag undersöker binamnsanvändandet i diskurser
som förekommer i ordinärt vardagligt liv. I föreliggande studie ansluter jag
mig till Geoffrey Leech (1983 s. 13) som menar att kontext är den bakgrundskunskap som antas vara gemensam för sändare, mottagare och eventuella åhörare, och som därigenom bidrar till den avsedda förståelsen av det
5

Vid vissa personnamn finns det dock en tydlig betydelse då dessa från början är hämtade
från lexikonet, på engelska t.ex. Faith, Hope, Rose, Pearl, Iris och Joy, eller på svenska t.ex.
Glittra, Nova och Tindra. Den här typen av transparenta förnamn innehar kanske inte någon
bokstavlig betydelse, men en överförd sådan. En flicka som heter Linnea är naturligtvis inte
bokstavligen en viss sorts blomma, men namnet kan framkalla skönheten hos just dessa
blommor genom att betydelsen förs över på flicknamnet (McConnell-Ginet 2003 s. 74).
6
En studie om namngivningen av varor visar att det är vanligt att namnvalen bygger på likheter inom produktkategorier och avgränsningar till andra produkter så att namnen som används för varor inom samma bransch har likheter, och namnen inom olika branscher uppvisar
skillnader. För skapare av varumärkesnamn är det viktigt att kunden som ska köpa varan
känner igen sig tillräckligt mycket för att utifrån varumärkesnamnet förstå vilken typ av produkt som döljer sig bakom namnet (Karlgren 1994 s. 64 f.).
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sagda. I kontexten, så som jag uppfattar den, kan det efter en kortare symbolisk förhandling också uppkomma gemensamma konnotationer av binamn
och eventuellt andra egennamn.
När det gäller den denotativa betydelsen hos förnamn menar således de
flesta att dessa namn endast har referentiell betydelse. Samtidigt är personnamns konnotationsbetydelser väldokumenterade (Lawson & Roeder 1986,
Kasof 1993, Mehrabian 1997), även om den här sortens betydelse är konsensusberoende, svag och sannolikhetsbaserad snarare än övertygande och obestridlig (Brennen 2000 s. 142). Ett större verk som behandlar egennamn och
deras betydelse har skrivits av Klaas Willems (1996) som menar att de teorier som har presenterats beträffande egennamn alla fallerar när det gäller
beskrivningen av relationen mellan form, betydelse och referens (Willems
2000 s. 114). Binamnsbetydelse har inte, vad jag vet, diskuterats inom forskningen på något framträdande sätt, men utan att hävda för mycket går det
nog att sluta sig till att binamnen innehåller en annan typ av betydelse än
förnamn, även om också binamn ofta inrymmer konnotationer snarare än
denotationer. Det kan också finnas en skillnad mellan hur namnbäraren och
andra uppfattar betydelsen i ett personnamn, särskilt när det gäller konnotationer. Namnen kan vara mycket personliga och kan i vissa fall påverka
namnbärarens uppförande, medan de i andra fall enbart fungerar som etiketter (Brennen 2000 s. 144).
Trots den konsensus som i princip råder bland forskarna när det gäller
namns betydelse, kan ett namn som används inom en viss kultur eller ett
visst samhälle ha mer eller mindre bestämda associationer och konnotationer
på så sätt att namnet kan sägas symbolisera vissa värden, t.ex. estetisk eller
fonetisk skönhet samt positiva händelser (Lyons 1977 s. 219, Aldrin 2011a s.
129 ff., Nyström 2016 s. 41). Den betydelse som eventuellt kan iakttas hos
ett personnamn i synkrona studier är naturligtvis utan värde när man talar om
namnens identifierande funktion, men vid andra tänkbara funktioner, såsom
lockelse eller hån, är de associationer som namnet ger centrala (Sjöblom
2008 s. 419). Den här uppfattningen bryter delvis mot Vibeke Dalbergs
ståndpunkt som innebär att begreppet konnotation i Skandinavien syftar till
en typ av betydelse som ett egennamn inte alls kan ha. Dalberg menar att
konnotationer snarare är individuella associativa uppfattningar om ords bibetydelser, även om personer som delar samma kulturella och lingvistiska bakgrund också delar vissa associativa eller konnotativa betydelser (Dalberg
1985 s. 133 f.).
Den kontextberoende betydelse som uppstår inom en diskurs benämns
med termerna reflexivitet och indexikalitet (Garfinkel 1967 s. 9 f., Eckert
2008 s. 455 ff., Kahlin 2008 s. 17), där den förstnämnda innebär att språket
inte enbart beskriver verkligheten utan också påverkar den. Termen indexikalitet innebär att man inte fokuserar på ords encyklopediska betydelse, utan
på dess diskursiva mening. Det här är ett synsätt där binamns innehåll i det
lingvistiska sammanhanget tydliggörs genom att språkliga formuleringar är
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nära förbundna med det sammanhang i vilket namnen uppstår och brukas.
Genom den grundläggande och för språkgemenskapen kollektiva kontextkännedomen kan binamnen förstås av samtalsdeltagarna på det vis som sändaren avser. När binamn används i olika sammanhang, eller kontexter, definieras de genom den relation som talaren/sändaren har eller vill ha med
namnbäraren. I olika kontexter eller grupperingar kan namnbäraren därför ha
olika (bi)namn som inte är kända för dem som ingår i de andra kontexterna
(Vanderveken 1990 s. 98).
Under senare tid har den här associativa eller konnotativa betydelsen
kommit att föras fram allt mer inom namnsemantiken (van Langendonck
1997 s. 37), vilket förutsätter att man utgår från Leechs modell som skiljer
mellan den denotativa betydelsen och associativ eller pragmatisk innebörd
(Dalberg 1985 s. 133).

2.2 Kommunikationsteoretiska aspekter
Sambandet mellan språket och det samhälle där språket används studeras
inom språksociologin, och därmed har teorier som hämtats från det här vetenskapsområdet betydelse för min undersökning. Förutom vissa specifika
undersökningar om språkbruket i ungdomsåren är det framför allt synsättet
på hur språket och samhället ömsesidigt speglar och påverkar varandra som
är intressant i det här sammanhanget. Särskild vikt kommer jag att lägga vid
identitets- och maktkonstruktioner som framträder i språkets och språkbrukets struktur.
Ett för undersökningen viktigt synsätt har jag hämtat från det kommunikationsteoretiska området där Wilbur Schramm (1954) lanserade teorin om
kommunikationsprocessen. I Schramms teori framställs även mottagaren,
och inte enbart sändaren, för första gången som aktiv i tolkningen av ett yttrande. För ett lyckosamt deltagande i ett informationsutbyte behöver både
sändaren och mottagaren kunna förstå och tolka det budskap som förmedlas
av samtalspartnern. Till detta skulle jag vilja foga ytterligare en dimension i
händelse av ett trepartssamtal – en triad – där då även en åhörare inkluderas
(Bell 2009 s. 272). I en sådan samtalssituation behöver även åhöraren vara
en aktiv uttolkare av den information som finns i ett budskap, även om
denne inte är direkt tilltalad eller berörd av samtalet vid några specifika samtalsturer. Sändaren (namngivaren/namnanvändaren) använder ett visst tilltal
för att markera en önskad tolkning av ett yttrande, mottagaren (namnbäraren)
förstår yttrandet på det sätt det var avsett utifrån den instruktion som sändaren ger, och slutligen är det också en signal till eventuella åhörare som förstår sändarens avsikt med yttrandet. Relationen mellan namnbrukarna eller
samtalsdeltagarna (sändare, mottagare, åhörare) är under ständig förhandling
och åhöraren kan antingen inkluderas i eller exkluderas ur sändarens och
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mottagarens gemensamma relationsskapande (Eckert & McConnell-Ginet
2003 s. 165).
Den här ingången signalerar ett pragmatiskt perspektiv på det moderna
vardagliga binamnsbruket, där resonemanget utgår från att funktionell betydelse är nära kopplad till pragmatiken på så sätt att allting som yttras har en
avsikt eller en funktion (Leech 1983 s. 13). Tillskottet av själva binamnet
förändrar den avsikt som ligger bakom ett yttrande och den tolkning som då
är rimlig att göra.

2.3 Identitet och identitetsskapande
Att fånga identitetsbegreppet är svårt, men jag utgår från att språket är en
viktig del av identiteten och i identitetsskapandet, både som en manifestation
av en önskad identitet och som ett ständigt skapande och förhandlande om
densamma. Det här leder till att jag ansluter mig till ett konstruktivistiskt sätt
att se på identitetsbegreppet utifrån ett sociokulturellt lingvistiskt perspektiv
(Bucholtz & Hall 2005). Den konstruktivistiska synen vänder sig mot föreställningar om en objektiv och neutral värld som lätt går att beskriva. Istället
menar konstruktivister att handlingar och deras betydelser hela tiden konstrueras i den kontext där de förekommer (Potter 1996 s. 127). Den här uppfattningen innebär att identitet ses som någonting i ständigt vardande som
hela tiden omförhandlas. Omförhandlandet äger rum i samspel med omgivningen och genom de handlingar som sker eller som man kan välja att genomföra sett till det handlingsutrymme som den enskilde individen har. Den
här typen av dynamiskt identitetsbegrepp för med sig att samtalsdeltagarnas
identiteter inte kan fastställas en gång för alla, eftersom identiteten aktivt
skapas i gemensam handling (Ochs 1992 s. 290, Zimmerman 1998 s. 92 ff.,
Widdicombe 1998 s. 191, Kahlin 2008 s. 20).
När någon identifieras eller väljer att identifieras som tillhörande en viss
grupp, innebär detta att individen förväntas agera på ett visst sätt för att inte
tillrättavisas av de övriga inom gruppen (Kahlin 2008 s. 20). Ett tydligt exempel på en sådan form av tillrättavisande ger Anna Sofia Lundgren (2000 s.
69) beträffande killar som agerar på ett förväntat kvinnligt sätt i skolan. Hon
beskriver hur en högstadiepojke häcklas av sin lärare när han ritar gardiner i
fönstren på den teckning han arbetar med. Ett annat exempel ger Margareta
Svahn (1999 s. 185) som visar hur skällsord i svenskan kan användas för att
korrigera ett, enligt andra, felaktigt könsbeteende.
Enligt konstruktivismen skapas identitet som en effekt av det vi gör och
säger, medan den mer traditionella variationslingvistiken snarare använder
mer stereotypa identiteter som förklaring till språklig variation (Kahlin 2008
s. 21). Ett sätt att omförhandla sin identitet är att nyttja språkliga verktyg,
t.ex. dialekter eller sociolekter (Eriksson 2005, Kahlin 2008 s. 20, Svahn &
Nilsson 2014 s. 257) eller andra uttalsvarianter (Sundgren 2009 s. 104 ff.).
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Andra sätt att manifestera en identitet och en grupptillhörighet kan vara ickelingvistiska genom t.ex. manifestation av olika smakriktningar (Bourdieu
1989 del III, 1997 s. 184 ff.).
Identitet skapas och återskapas genom de språkhandlingar som samtalsdeltagarna tillsammans bygger under ett aktivt deltagande i den pågående
samtalsaktiviteten. Betraktelsesättet har fått stort genomslag genom Candice
Wests och Don Zimmermans (1987 s. 127 ff.) exempel på interaktionens
betydelse för återskapande av könskonstruktioner, det vill säga att göra kön.
Ur det här konstruktivistiska perspektivet bygger förklaringen på att det aktiva skapandet och återskapandet av kön, som synliggörs i en persons handlingar, ska vara begripliga för andra (West & Zimmerman 1987 s. 145). Att
göra kön innebär att man skapar skillnader mellan pojkar och flickor, kvinnor och män, som inte är naturliga eller biologiska. När skillnaden väl har
blivit konstruerad används den för att förstärka det som anses vara essentiellt
i könskonstruktionen. Ett viktigt verktyg för att återskapa genus är den vardagliga interaktionen (West & Zimmerman 1987 s. 137), där även binamn
kan bli en medskapare i göra kön-processen. I skapandet av kvinnlighet är
t.ex. underordning en komponent av betydelse (Hirdman 2001 s. 65).
Kvinnors och mäns skillnader och likheter beträffande språkbruket har
diskuterats i litteraturen under det senaste seklet, men det är framför allt från
och med 1970-talet som forskningen om språk och kön har hittat sin moderna form (t.ex. Lakoff 1973, 1975). Inom forskningstraditionen har främst det
talade språket fokuserats (t.ex. Fishman 1983, Eckert 1988, Holmes 2006),
och det är den formen av språkbruk som är mest relevant för den här studien.
Den kontext där språket används har fått allt större betydelse som tolkningsram för de slutsatser som forskare inom området har kommit fram till. Därmed har också fältet blivit alltmer komplext, och kopplingen till den ständigt
återskapande men samtidigt hela tiden föränderliga identiteten lyfts fram
(t.ex. Bucholtz & Hall 2005, Kahlin 2008).
Mot den här bakgrunden är det naturligt att identitet inte enbart är individuell utan även kollektiv. Den identitet som man tilldelas i en grupp genom
bruket av antingen positiva binamn eller negativa öknamn kan påverka den
självbild namnbäraren har och vilken position och plats som finns att tillgå
inom en grupp (Starks m.fl. 2012 s. 136). Men inom gruppen behöver det
inte enbart vara den individuella identiteten som förhandlas fram, utan även
gruppens kollektiva identitet och sammanhållning kan stärkas (Ashley 1996
s. 1748, Rymes 1996 s. 252).
Förnamnens identitetsskapande roll som en symbol för grupptillhörighet
har diskuterats, t.ex. i amerikanskt material av Stanley Lieberson (2000) och
i svenskt material av Emilia Aldrin (2011a), som baserar sina resultat på ett
modernt material, samt av mig själv med ett material från 1800-talet (Gustafsson 2002). Ibland har diskussioner inom fältet fortgått utan att identitetsbegreppet tydligt har nämnts. Uppdelat på enskilda namnformer, snarare än
namngrupper, iakttar Stanley Lieberson hur t.ex. populariteten för förnamn
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som Allison, Lauren, Megan, Catherine, Elizabeth tenderar att öka ju högre
utbildning barnets mamma har, till skillnad från t.ex. namnen Tammy, Maria
och Angela, vilkas popularitet istället ökar ju lägre utbildningsgrad mamman
har (Lieberson 2000 s. 139). Emilia Aldrin (2011a kap. 6, 7, 8, 9) visar att
det finns en önskan om social positionering hos föräldrar som vill uppfatta
sig själva som vanliga eller originella, traditionella eller moderna, praktiska
eller estetiska, svenskorienterade, internationellt orienterade eller utlandsorienterade, en önskan som visar sig i valet av förnamn till barnet. I min egen
undersökning framgår att namnvalet är socio-ekonomiskt bundet på så sätt
att nya förnamn under 1800-talet oftare introduceras i samhällsgrupper med
högre status (Gustafsson 2002 s. 220 ff.).
Hur gruppbunden namngivning kan se ut och vilka konsekvenser den
kan få för individen visas mycket tydligt genom namnets koppling till framgång i arbetssökandet, där vissa attityder till stereotypa identiteter innebär att
t.ex. det som uppfattas som svenskt värderas högre än andra etniska ursprung
(Agerström, Carlsson & Rooth 2007 s. 16 ff., Bursell 2007 s. 22). Motsvarande gäller också i USA där personer med afro-amerikanska förnamn har
svårare att kallas till anställningsintervjuer än personer med vit-klingande
förnamn (Bertrand & Mullainathan 2004 s. 1011). I den svenska forskningslitteraturen finns även ett exempel på hur förnamn och binamn kan
användas som en social markör mellan ungdomsgrupper från olika Stockholmsförorter. Utan att kommentera namnvalen ytterligare noterar Ulla-Britt
Kotsinas (2007 s. 102) att hennes informantungdomar i de norra Stockholmsförorterna vanligtvis kallar varandra för sina officiella förnamn, t.ex.
Carl, Gustaf, Carl-Johan, Niklas, Patrik, Joakim (Jocke), Per, Peder, Anders, Martin och Thomas, medan ungdomarna i de södra förorterna kallar
varandra t.ex. Eddan, Robban, Henke, Micke, Jonny, Johan, Garre, Björne,
Charlie, Myggan, Paddan, Dregel och Benny Bög.
Ett binamn kan tillskriva bäraren en viss identitet, t.ex. kändisidentitet,
sportidentitet, kriminell identitet, gängidentitet. I vissa hårddefinierade gäng
kan binamnen vara en symbol som bättrar på hela gängets rykte och i förlängningen kan både namnbärarens och namngivarens status öka i och med
binamnshandlingen (Zaitzow, Skipper & Bryant 1997 s. 83, Zaitzow 1998 s.
29). I Storbritannien har Ray Crozier (2002 s. 141, 2004) studerat hur lärare
får öknamn av sina elever. Han noterar bland annat att öknamn tjänar till att
hota namnbärarens identitet genom att förlöjliga och avhumanisera denne.
Att göra identitet innebär olika saker inom olika funktionsområden, eller
diskurser, eftersom identitet är en social konstruktion som alltså är föränderlig och påverkas av yttre faktorer. Vi vet att språket ofta fungerar konserverande när det gäller reproduktion av invanda mönster och strukturer som
spelar stor roll för (åter)skapandet av identiteter. Det här är en bakomliggande orsak till det arbete som har genomförts för att skapa mer könsneutrala ord, t.ex. riksdagsledamot istället för riksdagsman (Milles 2008 s.
42 ff.). Det finns också ord där kvinnligt kön görs och rekonstrueras genom
40

att kvinnors utseende fokuseras mer än mäns, t.ex. blondin och brunett som
saknar manliga motsvarigheter. På samma sätt traderar också namnen olika
förväntningar och roller så att bland annat kön görs.

2.3.1 Genusidentitet uttryckt genom personnamn
Själva namngivningen är en könad handling, eftersom det i allmänhet väljs
antingen ett flick- eller ett pojknamn (Eckert & McConnell-Ginet 2003 s. 15
f., Nübling 2015 s. 196 f.). Åtskillnaden mellan flick- och pojknamn i Sverige skyddades till och med av namnlagen som tolkades så att kvinnor inte
fick bära mansnamn och vice versa, fram till den prejudicerande Madeleinedomen år 2009 (Gustafsson 2012 s. 103). Samma inflytande har myndigheter
aldrig haft över binamn, eftersom de inte är officiella och därmed inte heller
registrerade någonstans. Det aktiva skapandet av en manlig eller kvinnlig
identitet som baseras på namnvalet understryks likaså av den vikt som transpersoner fäster vid förändringen av sitt förnamn i samband med könsförändring och könsbyte (Gustafsson 2012 s. 109 f., Schmidt-Jüngst 2015 s. 247
f.).
Personnamn som skapare av kön i svenskan har tidigare diskuterats både
ur ett förnamns- och ett efternamnsperspektiv. I litteraturen har en genusskillnad som rör både namnens bildning och deras semantik dryftats. När
Eva Brylla diskuterar förnamnens innehåll eller semantik med exempel från
olika kulturer i världen kopplar hon samtidigt detta till manliga och kvinnliga traditionella könsroller där innehållet i männens namn oftare handlar om
krig, djärvhet, mod och styrka, medan det är troligare att kvinnonamnen
innehåller skönhet, behaglighet, snällhet och vänlighet (Brylla 2001a s. 20
ff., 2001b s. 41 ff.).
En färsk undersökning om förnamnens betydelse för könsidentiteter och
könsgränser har genomförts av Emilia Aldrin (2014), som genom intervjuer
lyfter fram föräldrarnas resonemang när det gäller val av förnamn till barnet.
Hon ser att vissa bakomliggande resonemang i de här beskrivningarna oftare
hänförs till det ena eller det andra könet på barn, men hon uppmärksammar
även att det pågår en omförhandling av traditionella könsgränser där namnvalet är menat att bryta dessa gränser.
Efternamnsskicket har i genusavseende stora olikheter med förnamn,
eftersom juridiken kring de båda namntyperna både ser och har sett annorlunda ut. Mellan 1920 och 1963 var det bestämt i giftermålsbalken att
kvinnan skulle ta mannens efternamn i samband med ingånget äktenskap,
vilket kom att vara praxis fram till namnlagen 1982. Därför har efternamnsskicket under de senaste decennierna varit ett uttryck för en tydligare genusidentitet då det har kunnat användas som en tydlig markering för kvinnans
frigörelse på olika plan (Entzenberg 2006 kap. 4, 2007 s. 206).
När det gäller specifika studier av binamn och genus, har några internationella studier genomförts. Störst betydelse för min undersökning har en
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studie av Vivian de Klerk & Barbara Bosch (1996), som i ett sydafrikanskt
material har undersökt vilka könsroller som uppkommer i och med ett binamnsbruk. Forskarna kommer bland annat fram till att binamnsbruket är
starkt förknippat med en genuskopplad närhetsaspekt där kvinnors binamn är
mer intima än mäns. De påvisar också en tendens att det är vanligare att
kvinnors binamn fungerar som indikatorer på affektion snarare än för att
uppnå en humoristisk eller kritisk effekt, vilket är vanligare beträffande
mäns binamn. Vidare menar de att det är vanligare att män både har binamn
och hittar på dem, det vill säga att män skapar binamn för män.

2.3.2 Ungdomsidentitet och grupptillhörighet
En utmaning under ungdomsåren är dels att frigöra sig från föräldrarna, dels
att positionera sig mot kompisgäng som man inte vill tillhöra och med dem
man vill tillhöra. Språkligt märks det här frigörandet, exkluderingen och
inkluderingen, ganska tydligt genom de distinkta språkdrag som ungdomar
använder sig av när de talar (t.ex. Gunnarsdotter Grönberg 2004 kap. 9,
Kotsinas 2007 s. 102). Även andra typer av icke-språkliga signaler för att
visa samma sak används och upprätthålls av ungdomarna. Penelope Eckert
(1988 s. 197, 1991 s. 214 ff., 2008 s. 457) visar att både frisyrer och kläder
spelar en viktig roll i det här spelet.
Inom språkforskning som rör ungdomar talar man ofta om ett solidariserande språkbruk. Solidaritet används bland annat för att förstå och förklara
inkludering i grupper genom olika språkliga markörer. Ofta ställs solidariteten i kontrast till statustänkandet som är närmare förknippat med vuxna personer. För att förklara inkludering och exkludering i grupper laborerar forskningen ofta med solidaritet och status. En annan tänkbar motpol till solidariteten kan respekt vara.
Vid diskussionen av respekt och solidaritet är det vanligt att tankarna går
till olika typer av samtalsstilar. Samtalsstilar har undersökts av Deborah
Tannen (1984) som åskådliggör de skillnader mellan personers samtalsstilar
som är både kulturellt och individuellt predestinerade. Samtalsstilarna har av
tradition ofta förknippats med ålder på så sätt att ungdomar har en samtalsstil
som verkar ha starka drag av närhets- och engagemangsstil (Tannen 1984 s.
44 f., Wirdenäs 2002 s. 28 f.). Den här samtalsstilen förutsätter bland annat
stora gemensamma förkunskaper hos lyssnare och talare. Inom gruppen behöver alla vara överens om vad man talar om och hur man uttrycker sig.
Karolina Wirdenäs (2002 s. 30) för fram hypotesen att »ungdomars stil […]
kan användas av alla, men att vuxna människor använder sig av ett mer varierat register än vad ungdomar gör. Ungdomar i sin tur kan välja att använda
tydliga tecken på ungdomlig stil för att visa solidaritet gentemot varandra
inom gruppen och avstånd till andra utanför gruppen.»
För ungdomar är det viktigare att genom sitt språkbruk visa solidaritet
med och stöd för den egna gruppen än att visa respekt och hänsyn eller
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skaffa sig status från utomstående personer. Binamn förekommer huvudsakligen på den mer informella språkskalan, eftersom de vanligtvis förekommer
i vardagligt tal och i vardagliga yttranden (Willems 2000 s. 86), men det
finns mig veterligen ingen definition som specifikt inkluderar binamnsbruket
i närhets- och engagemangsstilen.
I delar av namnforskningslitteraturen diskuteras dock hur binamn med
olika laddning används för inneslutning i eller uteslutning från grupper. Som
exempel på detta kan jag nämna att binamnsbruket bland kolare har utgjort
en markör för gruppsolidaritet (Skipper 1986), liksom binamn bland gängmedlemmar i USA (Zaitzow 1998). På det här sättet kan neutrala eller positivt laddade binamn användas för dem som inkluderas i grupper, t.ex. mellan
ungdomar, och negativt laddade (öknamn) för dem som exkluderas, t.ex. om
vuxna (James 1979 s. 633), något som kan leda vidare och få konsekvenser
för namnbärarens identitetsskapande och självkänsla. Ray Crozier och Patricia Dimmock (1999 s. 511) menar att binamn kan vara omtyckta av bäraren
för att de tjänar positiva sociala funktioner, såsom uttryck för vänskap och
social inkludering.
Förhållningssättet, där positiva och negativa binamn kan uttrycka affektion, solidaritet, retsamhet, förlöjligande och nedsättning, eller ge bekräftelse
på namnbärarens identitet, ett socialt erkännande eller en indikation på social
status (Zaitzow, Skipper & Bryant 1997 s. 83), visar att dessa namn kan
blottlägga flera sociala funktioner där det även ingår en del maktaspekter.
Det här anförda synsättet på makt utgår från ett subjektivt maktperspektiv
(Farfán & Holzscheiter 2011 s. 141), där även binamn kan tjäna till att etablera, upprätthålla, utmana, göra motstånd och omförhandla maktrelationer.
Samtidigt är maktutrymmet ojämnt fördelat redan från början, eftersom individer från födseln får tillgång till olika kapital (Broady 1991 kap. III), och
olika typer av kapital har visat sig betydelsefullt för förnamnsgivning (Gustafsson 2002 s. 39 ff.) och troligen också för binamnsgivning (jfr Kotsinas
2007 s. 102).
Inom grupper finns det en (tyst) överenskommelse om att likartat beteende accepteras. Genom detta signalerar talaren att det finns en upplevelse
av likställd status, avsaknad av social distans och avsaknad av tvång, kort
sagt, att samtalet är positivt polite (Brown & Levinson 1987 s. 101 ff.). En
översättning av de engelska orden polite eller politeness till svenskans artig
eller artighet är inte helt träffande, eftersom de engelska varianterna täcker
ett vidare semantiskt fält än de svenska. I politeness inkluderas hela beteendet – även det språkliga som inte enbart har att göra med den svenska artigheten (tack, olika hälsningsceremonier t.ex.). Vanligen räknar man med två
typer av artighet, negativ och positiv politeness. Negativ politeness handlar
om mottagarens handlingsutrymme och valfrihet som sändaren ska bevara så
långt det är möjligt, medan positiv politeness tydligare förknippas med ren
och skär uppskattning (Brown & Levinson 1987 s. 101, 129, Eelen 2001
kap.2). I Grekland används t.ex. diminutiver för att markera interaktionen
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som positivt polite eftersom greker tenderar att uttrycka positiv artighet
bland annat genom att visa ömhet och tillgivenhet (Sifianou 1992 s. 159).

2.4 Intimitetsperspektiv
Intimiteten ligger i själva binamnets vara, dess natur (Kvillerud 2007 s. 2,
Nilsson 2008a s. 115), men intimitet är inte något enhetligt och allom givet,
utan även detta kan manifesteras på olika sätt och omförhandlas under olika
perioder i livet, mellan olika samtalsdeltagare och i olika situationer. För att
förstå intimitetens grundförutsättningar kommer jag att använda mig av sociologiska teorier för att sedan knyta ihop argumentationen med språkvetenskapliga studier som diskuterar hur den varierande intimiteten kan manifesteras genom språket.
Införandet av intimitetsbegreppet tillskrivs, åtminstone inom sociologin,
Jürgen Habermas, som 1962 behandlade borgerskapets framväxt under
1700-talet i Europa, en samhällsförändring som kom till Sverige något senare (Löfgren 1974 s. 272, Ambjörnsson 1978 s. 88, Mjöberg 2011 s. 22).
Inom den nya borgerskapskulturen växte skillnaden mellan den offentliga
och den privata sfären fram, och enligt Habermas är det den sistnämnda som
kan uppfattas som intim och som utgjorde en god grund för intimiteten. I
Habermas vidare uppdelning av det privata i den sociala och den intima privatsfären uppträder familjen som den mest intima enheten (Habermas 1984
s. 49 ff.) En något senare sociolog, Richard Sennett (1977), menar att ett
intimt förhållningssätt sedan spreds vidare så att ett intimt samhälle, där den
enskilde individens personlighet står i centrum, utvecklats under 1900-talet
(Mjöberg 2011 s. 24 f.). År 1982 förde sociologen Niklas Luhmann intimiteten närmare kärleksrelationen så att denna kom att uppfattas som en del av,
och en förutsättning för, kärleken (Mjöberg 2011 s. 26). Ytterligare en tongivande sociolog som har behandlat intimitet är Anthony Giddens (1995),
som menar att intimitet är nära förknippad med sexualitet.
Förenklat uttryckt innebär det att intimitet uppkommer i och med borgerskapets framväxt där det situerats specifikt till det privata familjelivet för att
sedan förändras så att partnerns roll accentueras i och med intimitetens nära
koppling till kärlek och sexualitet. Samtidigt utvecklas definitionen av intimitet mot individens behov och upplevelse av bekräftelse. Den här glidningen innebär att intimiteten kopplas starkare till den personliga identiteten än
till den privata familjen (Mjöberg 2011 s. 31).
Utifrån svenska språkförhållanden har både intima situationer (som inte
behöver innehålla sexualitet) och intima grupper studerats. När det uppstår
en språklig variation som beror på situationens förändring är det ofta en
gradskillnad mellan dikotomierna formalisering och informalisering, där
formalitetsgraden upplevs öka eller minska. Språkforskare har lyft fram
språklig intimitet ur ett perspektiv som antyder att det snarare är ett infor44

mellt språkbruk som avses, vilket ibland också är den term som används.
Intimitet i ett språkvetenskapligt sammanhang förefaller vara en förlängning
av den informalitet som tillämpas i det språkbruk som används i familjesituationer, parrelationer och vänskapsrelationer. Flera studier visar hur det här
språkbruket har spridits till andra områden, t.ex. radio och tv (Mårtensson
1988a, Lundeby 1995, Svensson 1996), vilket i förlängningen visar hur en
ökad intimitetsgrad i svenskan har förändrat språket och våra kommunikationsmönster under de sista decennierna av 1900-talet (Josephson 2004 s. 89
ff.).
För den här undersökningens vidkommande menar jag att intimitet kan
vara antingen individ- eller situationsberoende. Intimitet som markeras i
språket kan uppstå mellan de inofficiella medlemmarna inom en gruppering,
t.ex. en familj eller ett par. Även om den här språkligt markerade intimiteten
finns mellan personerna i en grupp är sannolikheten för att intimiteten markeras situationsberoende, så att även situationen har inflytande över språkbruket (t.ex. Thelander 1979 s. 129 ff.). Det här synsättet leder till att intimiteten
snarare betraktas som en konsekvens när vissa kriterier uppfylls än som en
variabel för att förklara faktiska språkförändringar. I förlängningen speglas
en konstruktivistisk snarare än en statisk språksyn. Resonemanget fördjupas
ytterligare av t.ex. Penelope Eckert (2008 s. 464) som visar att språkliga
varieteter inte är statiska och kontextoberoende, utan att de ingår i så kallade
indexikaliserade fält, där språkbrukarna använder varieteterna för att göra
olika ideologiska förflyttningar i samtalet på ett sätt som blir mycket kontextbundet.
En negativ konsekvens av intimitet är att den kan åtföljas av en maktdimension när namngivaren har eller tar sig makten att benämna någon antingen i enlighet med eller mot dennes önskan. Den typ av binamn som jag undersöker förmedlar makt inom en social gruppering – de kan påtvingas
namnbäraren, eller så kan de användas i en (tyst) överenskommelse mellan
namngivaren och namnbäraren (Adams 2009 s. 81). Mot bakgrund av att
binamn är speciellt förknippade med intimitet (Kvillerud 2007 s. 2, Nilsson
2008a s. 115) är följaktligen dessa också mer behäftade med makt och maktdemonstrationer än officiella förnamn. Ett användande av ett binamn kan
härigenom innebära en oönskad intim identitet. I amerikanskt material har
det t.ex. visat sig att det är extra viktigt för underordnade samhällsgrupper
som svarta och kvinnor att inte bära binamn på mycket formella arbetsplatser, t.ex. kongressen och domstolar, för att upprätthålla den önskade respekten (Lieberson & Kenny 2007 s. 322 f.). Det behöver dock inte alltid vara så
att binamnsgivning är förknippad med makt. Ibland kan maktfrågan helt
enkelt vara underordnad och den bekräftande intimiteten överordnad (Adams
2009 s. 82).
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2.5 Några språkliga resurser för intimitetsskapande
Identiteten som skapas genom ett binamnsbruk kan vara mångfacetterad. Ett
binamn som används kan antingen vara ämnat att tillskriva namnbäraren en
individuell identitet eller att skapa en gemensam gruppidentitet inom en
social gruppering, eller som en kombination av de båda. Det här leder i sin
tur till att namnbärarens eget identitetsskapande kan påverkas genom att en
viss grupptillhörighet tydliggörs genom binamnet. På det här sättet skapas
samtidigt en diskursbaserad symbolisk identitet som uttrycker likheter och
skillnader genom inkludering och exkludering (Woodward 2002 s. 21 f.).
Det finns många språkliga valmöjligheter för att tilltala en annan person.
De val som förekommer i ett språkområde är inte obundna utan bestäms av
ett kulturellt mönster som beaktar bland annat makt-, status- och solidaritetsrelationer, kontexten och de tillgängliga språkliga möjligheterna. I ett komparativt perspektiv innebär detta att olika språkområden är svåra att jämföra
med varandra, vilket tydligt avspeglar sig om man försöker översätta tilltalssystemen mellan olika språk.
Genom specifika tilltalsmönster uttrycker varje språk detaljer om samtalspartnernas relationer till varandra. När det gäller t.ex. det europeiska
bruket av tilltalspronomen markerar ett pronomen i andraperson singularis
nu för tiden snarare familjär än hierarkisk betydelse. Det här semantiska
skiftet beskrivs som att maktuttrycket har fått ge vika för solidaritetsuttrycket (Brown & Gilman 1960 s. 255 ff.).
Tilltalsformer som visar solidaritet och familjaritet när de används reciprokt kan vara respektlösa och signalera nedlåtenhet om de används ickereciprokt. På samma sätt visar former som uttrycker respekt mellan jämbördiga samtalsdeltagare istället skillnad och underordning om de används ickereciprokt (Eckert & McConnell-Ginet 2003 s. 161).

2.5.1 Tilltalspronomen i Sverige
Tilltalsforskningen i Sverige har främst fokuserat på pronomen, du eller ni,
där vi har kunnat se en förändring från 1960-talet till nutid (Paulston 1976,
Ahlgren 1978 kap. 7, Mårtensson 1986, Norrby & Håkansson 2003). Den
största förändringen av vårt tilltalssystem inträffar under 1970-talet efter den
så kallade du-reformen 1967, då den språkliga intimiteten påtagligt ökar när
duandet i socialdemokratisk anda blir det allmänna tilltalet. Under 1970-talet
rapporterades vidare att pronomet du besatt två olika betydelser – den intimiserande och den solidariserande (Paulston 1976 s. 374). Att använda niformen i svenska är nu för tiden mer markerat än att använda du-formen
(Norrby & Håkansson 2003, Ilie 2005 s. 177).
En användning av förnamnet tillsammans med pronomenet du upplevs
ofta som mer intimitetsskapande än enbart pronomenanvändningen. När en
telefonförsäljare ringer och frågar: »Tycker du om barn, Linnea?» så är detta
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mer intimt än om frågan skulle vara ställd utan förnamn: »Tycker du om
barn?» (Fasold 1993 s. 15, Josephson 2004 s. 93). För att intimisera utsagan
ytterligare skulle talaren kunna använda sig av ett binamn. Det krävs också
en högre grad av intimitet för att man ska känna till någons förnamn och
ännu mer intimitet för att känna till eller skapa ett binamn.

2.5.2 Humor
Humor och lekfullhet är viktiga ingredienser i binamnsbildning och binamnsanvändning, men det är alltid svårt att definiera humor och roligheter,
eftersom detta är subjektivt och innehåller både sändarens och mottagarens
perspektiv. Det är ju inte säkert att det som avses vara roligt uppfattas så.
Inom svensk språkvetenskap har Maria Ohlsson (2003) skrivit en avhandling där humorn i språkbruket har en framträdande plats. Ohlsson menar
att det gärna uppfattas som mer manligt att skämta i offentliga sammanhang.
Hon förklarar detta med kraften i den språkhandling som skämtandet innebär
och att kvinnan därigenom skulle kunna uppfattas som mindre kvinnlig i
könsblandade sällskap. Att för en kvinna ställa sig i förgrunden på det här
sättet är utmanande för den sociala genuskonstruktionen (Ohlsson 2003 s.
44).
Humor i namn kräver någon form av betydelse, konnotationer eller kontext, som kan uppfattas som humoristisk eller lekfull. Tim Brennen (2000 s.
143) menar att det kan vara så att ett personnamn uppfattas som roligt första
gången någon hör det, men att namnet så småningom förlorar sin möjlighet
att vara roligt eftersom det roliga liksom slits ut. Humorns centrala roll vid
binamnsskapande nämns också som en självklarhet av Ray Crozier och Patricia Dimmock (1999 s. 506).

2.5.3 Social positionering
Ur ett socialt perspektiv krävs tilltalsformer som strikt grammatiskt egentligen är frivilliga. Alla tilltalsformer (t.ex. smädesord, titlar, namn, grupptilltal,
binamn) är socialt laddade, och eftersom sändaren måste välja ett tilltalsord i
det sociala samspelet med andra människor uppkommer automatiskt den här
sociala laddningen (McConnell-Ginet 2003 s. 77). Laddningen kan bestå av
en intimitet som skapas genom t.ex. en viss namnform som får en särställning genom att den inte används av det stora flertalet. Om en kvinnas officiella förnamn är Susanne, men hon kallas för den standardiserade kortformen
Sussi av de flesta bekanta, men sitt fulla namn av sin make eller någon annan
som hon har en intim relation med, kan även den fulla namnformen skapa en
ökad intimitetskänsla just på grund av sin exklusivitet då de flesta inte använder den (McConnell-Ginet 2003 s. 80).
Den sociala laddningen kan användas för att påverka namnbrukarna så
att relationer skapas, maktförhållanden uppstår, distans inträder och samtals47

partnernas positioner befästs. Social positionering indikerar att namnbrukarna genom att använda binamn till någon samtidigt signalerar både till namnbäraren och till eventuella åhörare att det förligger en speciell relation mellan
binamnsanvändaren och binamnsbäraren.
Kopplingen mellan binamn och identitetsskapande har presenterats på
olika sätt av olika forskare. Jane Morgan, Christopher O’Neill & Rom Harré
(1979 s. 5, 7) menar att särskilt unga namnbärare har binamn som representerar andras sätt att se på dem och därmed blir det en social utmaning för
namnbäraren att passa in i den roll som denne genom namngivningen tilldelats. I kontrast till detta anser Paul Leslie och James Skipper (1990 s. 273 f.)
att det är ett socialt spel som styrs av konstruktioner och förväntade regler,
vilket då inte påverkar identiteten och identitetsskapandet på ett lika tydligt
sätt. Binamn kan följaktligen skapa en betydelse som aktivt guidar i social
interaktion och förmedlar kulturell kunskap; t.ex. kommunicerar de genus,
etnicitet, social status eller prestige (Zaitzow, Skipper & Bryant 1997 s. 83).

2.6 Kapitelsammanfattning
I det här kapitlet beskrivs undersökningens teoretiska ramverk. De utgångspunkter som diskuteras i kapitlet kommer att ligga till grund för tolkningen
av undersökningens resultat. Teoretiska utgångspunkter har valts från humaniora och samhällsvetenskap, vilket innebär att ramverket är tvärvetenskapligt.
Utgångspunkten är kontexten och den kontextuella betydelsen för binamn och binamnsbruket. Ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv lyfts
både sändare, mottagare och åhörare fram, liksom hur dessa uppfattar de
signaler som binamnet bär med sig. Signalerna är en förutsättning för det
ständigt pågående konstruktivistiska synsättet på identitetsskapande. Det
synsätt som appliceras i undersökningen är ett ständigt skapande och återskapande av identiteter, där binamnsbruket kan spela roll både för det individuella och för det kollektiva identitetsskapandet.
Den kollektiva identiteten kan uppkomma inom en grupp som består av
flera individer eller mellan endast två personer. I det sistnämnda fallet leder
vanligen en binamnsanvändning till intimitet, varför även detta diskuteras i
kapitlet. Särskilt fokuseras språkliga resurser som finns att tillgå inom
svenskan för att uppnå en önskad intimitet, och här exemplifieras särskilt
med tilltalspronomen och humor som kan användas för att uppnå olika typer
av social positionering.
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3 Vilka är de moderna binamnen?

Föreliggande kapitel är dels en genomgång och beskrivning av det binamnsmaterial som ligger till grund för det här arbetet, dels en analys av
binamnens speciella särdrag. Den första delen av kapitlet (avsnitt 3.1) innehåller en materialredovisning (av både enkäter och intervjuer) i tabellform.
Utifrån tabellerna diskuterar jag sedan de moderna privata binamnens bildningsmönster i förhållande till både ett traditionellt binamnsmönster och ett
modernt språkförändringsmönster. Det traditionella mönstret baseras på binamnskategorier som finns belagda under tidigare sekel (Janzén 1947 s. 50
ff., Modéer 1989 s. 96 ff.), och det moderna bildningsmönstret baseras på de
språkförändringar som ägt rum i svenskan under senare hälften av 1900-talet
(Mårtensson 1988b, Josephson 2004).

3.1 Namnmaterialets karaktär
I det undersökta materialet ingår sammantaget 311 binamn. De fördelas på
197 namn som bärs av kvinnor och 114 som bärs av män (se tabell 2).
Tabell 2. Antal binamn i materialet.

Intervjumaterialet
Enkätmaterialet
Totalt

Kvinnor Män

Totalt

55
142
197

104
207
311

49
65
114

Att beräkna hur många binamn som finns i materialet och hur många namn
varje informant bär är mer komplicerat än det först verkar. När det gäller just
den här frågan finns det så stora skillnader mellan intervjumaterialet och
enkätmaterialet att de behöver diskuteras var för sig och ställas mot varandra
för att en rättvis bild ska förmedlas.
Binamnen fördelar sig ganska olika mellan namnbärarna. I intervjumaterialet bär alla informanter binamn, vilket troligen förklaras av att de här
personerna själva valde att låta sig intervjuas (se avsnitt 1.3). Sammantaget
har 22 informanter intervjuats (12 kvinnor och 10 män) och de bär tillsammans 105 binamn eller i genomsnitt 4,8 binamn per person. Kvinnorna bär
4,5 binamn per person och männen 5,1.
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I enkätmaterialet uppger däremot knappt hälften (48 %) av de informanter som besvarat enkäten att de bär, eller har burit, ett binamn. Det innebär
att den andra hälften (52 %) inte bär något binamn alls. I den här delen av
materialet har varje binamnsbärare i genomsnitt 2,3 binamn – 2,2 för kvinnor
och 2,4 för män. Antalet binamn per person varierar dock stort. I enkätmaterialet finns det kvinnor som har uppgivit sju binamn som de bär, eller
har burit, under olika perioder i sitt liv. Motsvarande högsta antal binamn för
de manliga enkätinformanterna är fyra.
Om man istället betraktar materialet utifrån alla informanter som besvarade enkäten, alltså även inkluderar de 52 % som uppgav att de inte hade
några binamn alls, förändras siffrorna. Då har kvinnorna fler binamn, 1,6 per
person, att jämföra med männen som i genomsnitt har 1,5 binamn per person. Här visar materialet följaktligen att det finns fler kvinnor som bär antingen många eller få binamn, medan männen ligger på en mitt-emellan-nivå
när det gäller antalet namn. Som mest har männen inte riktigt lika många
binamn som kvinnorna, men å andra sidan är det något fler män än kvinnor
som bär åtminstone något binamn.
Det går alltså att tolka siffrorna som att kvinnor och män i mitt material
bär ungefär lika många binamn. Flera tidigare studier har visat att pojkar i
high school-åldern oftare bär binamn än vad flickor gör (Busse 1983 s. 302
f., Leslie & Skipper 1990 s. 275, de Klerk & Bosch 1996 s. 539 f.). I Thomas
Busses undersökning från 1983 har 40 % av flickorna och 55 % av pojkarna
i en undersökt amerikansk high school binamn. Trots att det är en lägre andel
flickor som bär dessa namn uttrycker Busse förvåning över att andelen flickor med binamn är så hög i jämförelse med tidigare undersökningar. I en senare undersökning på sydafrikanskt ungdomsmaterial, visar dock andra forskare att binamn är vanliga även bland kvinnor (de Klerk & Bosch 1996 s.
530). Ytterligare en internationell studie kommer fram till samma resultat
som jag, det vill säga att det inte föreligger någon genusskillnad beträffande
antalet binamn (Crozier & Dimmock 1999 s. 512).
Det skulle kunna föreligga en kulturell skillnad mellan kvinnors binamnsbruk i USA och Sverige, eller så skulle en bidragande orsak kunna
vara omständigheterna kring materialinsamlingen, där mina informanter har
uppmanats att uppge privata binamn som förekommit någon gång under
deras liv, vilket delvis skiljer sig åt i jämförelse med material som samlas in
på ett skolrelaterat sätt. Det är möjligt att skolkontexten påverkar elevernas
uppfattning om vilka binamn som avses så att de koncentrerar sig på just den
här kontexten. Genom mitt insamlingssätt kommer jag sannolikt åt de allra
mest informella, intima och solidariska binamnen. Med mitt material och
min metod är det troligare att kvinnlig binamnsgivning lyfts fram mer eftersom binamn som används under en individs hela liv tydligare fokuseras,
och det här skulle kunna inverka positivt på kvinnors uppskattning av sitt
binamnsantal.
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I flera andra internationella undersökningar, särskilt från 1970- och
1980-talet, lyfts också fram att män inte bara får utan även ger fler binamn
än kvinnor (Skipper & Leslie 1988 s. 201, van Langendonck 2012 s. 230).
Att ge eller hitta på binamn har av vissa forskare tolkats som en statushandling och t.ex. Rom Harré (1980 s. 81) antar att det är statushöjande att både
bära och att ge binamn.
Den förhöjda status som ett binamn kan skänka både namnbärare och
namngivare innebär att det här namnbruket är attraktivt, vilket antyds som
både en förklaring till och en konsekvens av den manliga överrepresentationen. Julian Franklyn (1962 s. xvii) menar till och med att binamn är en
helt manlig företeelse. När det gäller binamn som en manlig inkluderande
handling visar berättelser från Stockholms hamn hur öknamnsskicket var
utbrett bland arbetarna som främst bestod av män. Öknamnet tjänade både
till att särskilja alla dem med samma efternamn, t.ex. Andersson, Karlsson
och Pettersson, men även till att konstituera den typiska hamnarbetarjargongen, gemenskapen och kulturen (Björklund 1998 s. 206 ff.).

3.2 Materialanalys
Det finns olika metoder för att åskådliggöra, beskriva och analysera ett
namnmaterial, alla med sina styrkor och svagheter. De överväganden som
måste göras är alltid svåra och komplexa, men problemet är inte alls nytt för
namnforskare. Svagheten med alla indelningsmetoder är den svåra gränsdragningen mellan namnkategorier som egentligen återfinns i ett kontinuum.
Ofta används en modell som kategoriserar det aktuella materialet (t.ex.
Andrén 1945 s. 32 ff., Janzén 1947 s. 50 ff., Wadensjö 1978 s. 58, Busse
1983 s. 302 f., Gustafsson 2002 kap. 6), och ibland används även samma
binamn för att exemplifiera olika kategorier eller olika typer av namnbildning, vilket kan innebära att kategoriseringen inte blir konsekvent genomförd, utan andra tolkningsmöjligheter skymtar fram. Så används t.ex. det
fornsvenska binamnet Brúnn för att belysa både ett karaktäriserande namn
och ett språkligt adjektiviskt bildningsmönster (Janzén 1947 s. 50, 54), det
vill säga det beskriver både en språkextern orsak till namnet och ett språkinternt bildningsmönster. I fornsvenskt material finns flera exempel på språkexterna inspirationsområden som fortfarande är av betydelse för skapandet
av binamn, t.ex. namnbärarens utseende eller yrke, liksom språkinterna
mönster såsom uttalslättnader och förkortningar (Janzén 1947 s. 57 ff.,
Modéer 1989 s. 40). Inte bara historiskt, utan även modernt binamnsmaterial
har kategoriserats tidigare. Vissa delar av min indelning liknar den kategorisering som Arnold Lidaräng (1982 s. 94 ff.) gör av karaktäriserande binamn.
Lidaräng använder sig av t.ex. kategorierna »direkt beskrivande namn», »binamn bildade genom likhetsassociation», »yttre kännetecken» och »själsliga
egenskaper», vilka alla återfinns i min särdragsindelning.
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Följaktligen har såväl en yttre kultur och speglingen av denna som språket och dess begränsningar betydelse för skapandet och bruket av både fornsvenska och moderna binamn. Detta är egentligen inte konstigt eftersom
kulturen skapas och återskapas genom språket, samtidigt som språket är ett
kulturellt fenomen som skapas i den kultur där det används.
Baserat på ett amerikanskt samtida material delar Thomas Busse (1983 s.
302 f.) in sitt material i kategorier där han skiljer på t.ex. inspiration och
bildning efter tv-programkaraktärer, musikalisk förmåga, faderns förnamn,
tidnings- eller seriefigurer. Liknande, men något färre kategorier används för
att beskriva ett svenskt binamnsmaterial som baseras på intervjuer med mellanstadiebarn under 1970-talet (Wadensjö 1978 s. 58). I dessa undersökningar har forskarna alltså lagt mer fokus på externa faktorer, som ligger utanför
språket självt, i sin kategorisering.
Ännu ett förslag på kategorisering presenteras av de Klerk & Bosch
(1996 s. 532 f.) som gör följande indelning: 1) fysisk karaktäristik hos
namnbäraren, 2) personlig karaktäristik hos namnbäraren, 3) kontextuella
händelser, 4) uttryck för ömhet, 5) förkortning av för- eller efternamnet och
6) morfologisk avledning av för- eller efternamnet.
Den kategoriseringsmodell som slutligen väljs baseras naturligvis på det
material som är aktuellt för undersökningen och för det syfte som undersökningen har. För att presentera de binamn som förekommer i mitt material har
jag hämtat inspiration från flera håll, bland annat från ovanstående exempel
på kategorisering, men för att undvika en alltför hård gränsdragning mellan
olika kategorier har jag valt att utgå från en särdragsanalys av binamnen i
materialet. Gränsdragningen blir inte så hård, eftersom namnen t.ex. inte
behöver ha lika många särdrag. Särdragsmetoden användes ursprungligen
inom semantiken och bygger på en tabellanalys av de semantiska särdrag
som förekommer vid varje objekt tills det finns tillräckligt många drag för att
varje ord som undersöks uppnår en unik profil (t.ex. Lyons 1977 s. 317 ff.).
Modellen är egentligen inte alls avpassad för att diskutera personnamns konstruktion och innehåll utan ords semantik, så därför utgör den snarare en
inspirationsmodell för mig som jag sedan har anpassat till mina syften. Ett
exempel på den genomförda modifieringen är att flera binamn kan få exakt
samma särdragsprofil, vilket inte är fallet med en klassisk särdragsanalys
som baseras på andra typer av ord. Fördelen med det här tillvägagångssättet
är att varje binamn tillförs de drag som behövs för att det ska beskrivas på ett
adekvat sätt istället för att sorteras till endast en namnkategori.
I modellen utgår jag från binamnets källa och sedan för jag till det antal
särdrag (+) som behövs för att analysera materialet. Särdragen kan grovt
delas in i de övergripande delarna a) binamnens källa, b) binamnens bildning, c) binamnens innehåll och d) upplevd namngivningsorsak, där flera
olika underordnade särdrag kan förekomma inom varje nivå. Analysen sker
på fyra nivåer som inte tvunget är förbundna med varandra.
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Förutom att binamnen inte behöver ha lika många särdrag behöver inte
heller de särdrag jag tillskriver varje binamn vara de enda tänkbara, men det
är den mängd särdrag som har krävts för att beskriva just det här materialet.
Analysen som jag genomför av binamnen baseras huvudsakligen på informanternas berättelser om namnen och vilka särdragskomponenter som härigenom går att utläsa. Av detta följer också att ett binamn som bärs av två
eller fler personer kan ha olika särdrag eftersom namnens bakgrundshistoria
inte ser likadan ut för olika namnbärare. Hur antalet särdrag fördelas bland
binamnen framgår av figurerna 1, 2, 3 och 4. Vilka särdrag jag har tilldelat
varje enskilt binamn i materialet visas i bilaga 4.
För att tydliggöra hur jag har arbetat med särdragen i analysen ska jag ge
några binamnsexempel. Det första exemplet är binamnet Cissiliss. Genom
enkätsvaret är det klart att namnet kommer av namnbärarens förnamn, Cecilia. Alltså är namnets källa onomastikonet. Av deltagarens svar får jag också
veta att binamnet är en vidareutveckling av det redan bildade binamnet,
Cissi. I enkäten kommer det också fram att anledningen till det nya binamnet
är särskiljande eftersom en lärare också kallades Cissi. Binamnet Cissiliss
innehåller alltså särdragen »onomastikon», »associativ bildning/variation»
samt »särskiljande».
Ett annat binamnsexempel är Pussel (k) vars källa är lexikonet – ett appellativ. Min tolkning, baserad på den här informantens berättelse, är att det
finns ett tydligt särdrag av »egenskap» som knyter an till namnbärarens inre
karaktärsdrag. Slutligen innehåller namnet också särdraget »smeksamma
positionsbestämningar» då det utifrån namngivarens perspektiv markerar en
relation mellan namngivaren och namnbäraren.

3.2.1 Binamnens källa
Som utgångspunkt för särdragsanalysen har jag valt binamnens källa som i
de allra flesta fall är antingen onomastikonet eller lexikonet, som här alltså
avser den icke-propriella delen av en persons samlade namn- och ordförråd
(se figur 1).
Sett till binamnens form och bildningsmönster skulle de kunna placeras i
ett kontinuum där den ena polen utgörs av namn som har hämtats från, eller
bildats ur, ett befintligt onomastikon och den andra polen utgörs av binamn
som hämtats ur det appellativa lexikonet. Med undantag för något enstaka
svårbedömt exempel som Tumsen, visar det sig att de flesta binamnen är
ganska lätta att sortera som hörande till antingen onomastikonet eller lexikonet. Att på det här sättet utgå från binamnets språkliga källa inkluderar
automatiskt hela materialet i analysen, eftersom namn givetvis måste ha en
språklig dräkt. Liksom vissa andra egennamn kan några binamn ha mer
namnkaraktär och andra mer appellativisk karaktär (Andersson 1973 s. 155,
Dalberg 1985 s. 128, Andersson 1994 s. 16 ff.).
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Källa
Onomastikon
(146k/83m)
Lokalitet
(2k/3m)

Mitt emellan
(8k/3m)

Lexikon
(43k/28m)

Uppkallelse
(24k/15m)

Figur 1. Binamnens källa.

Metaforen om polerna har använts tidigare av forskare för att förklara skillnaden mellan egennamn (huvudsakligen ägonamn) och andra substantiv.
Först fördes den här bilden fram av Wolfgang Fleischer (1964) och till skandinaviskt område förmedlades den av Thorsten Andersson (1973) och Vibeke Dalberg (1985, 2002). Andersson menar att ägonamn kan innehålla två
betydelsebottnar, dels onomastisk betydelse (Kalvhagen), dels appellativisk
betydelse (kalvhagen) (Andersson 1973 s. 156). Frågan har på senare tid
återigen dryftats av såväl Elin Pihl (2014 s. 21), som i sin avhandling menar
att det kan vara »svårt att bestämma om vissa ägonamn ingår i vårt onomastikon, eller om de snarare är appellativer», som av Kristina Neumüller (2015
s. 164 ff.) som bland annat noterar att de muntliga och skriftliga kulturernas
namnvarianter har levt parallellt under ibland flera sekler. Svårigheten består
alltså i avgörandet om ett namn hör till onomastikonet eller till det appellativa lexikonet. När ett ord, t.ex. äpplet, går från att vara ett substantiv i
språket till att användas som ett egennamn, Äpplet, används det alltså inte
längre som appellativ som sammanför entiteter utan istället som ett namn
som individualiserar (Christensen & Kousgård Sørensen 1972 s. 9 ff., Dalberg 2002 s. 8, Sjöblom 2006 s. 67, 2008 s. 419). Beträffande övergången
appellativ till onomastikon är skillnaden mellan ägonamn och binamn stor –
ett ägonamn kan först utgöra ett appellativ som används rent deskriptivt, för
att sedan uppfattas som ett namn som ingår i ett befintligt onomastikon där
det anger en geografisk plats eller där det kan användas som mönster vid
uppkallelse av andra platser.
Jag menar att det skulle gå att tänka sig att de vardagliga moderna binamnen som jag undersöker placerar sig utmed den tänkta linjen mellan de
ovan beskrivna polerna, men med en koncentration vid någon av dem. Vissa
binamn tycks vara hämtade ur någon form av gemensamt binamnsonomastikon, där de flesta namnen är bildade enligt ett etablerat fonologiskt mönster
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(Riad 2002 s. 58 ff.). Andra binamn är hämtade ur ett appellativiskt lexikon,
och så beskrivande och karaktäriserande att de befinner sig vid den andra
polen. Eftersom olika personer dessutom kan uppleva att binamn placerar sig
på olika ställen och med olika avstånd till den onomastiska och den appellativiska polen blir gränsdragningen mellan dem ännu svårare. Ett binamn
kan alltså vara, eller upplevas vara, mer beskrivande och karaktäriserande av
en person och mindre av en annan, vilket accentuerar en existerande gråzon
mellan egennamn och appellativ som vi får leva med (Andersson 2012 s.
132). Det finns också argument för att förekomsten av de här båda polerna
återspeglas i det mentala lexikonet som härbärgerar våra ord och vår lingvistiska kunskap i hjärnan. De namn som hör till olika poler har lagrats åtskilt, om än med en viss förbindelse mellan fragmenten i hjärnan (Nyström
1996 s. 140 f., 1998, Andersson 2012 s. 132). Tack vare den grundläggande
lingvistiska kompetensen kan namnbrukarna trots allt känna igen ett binamn
till funktionen även om formen kan vara mycket appellativisk (Willems
2000 s. 90).
När det gäller särdragsanalysen har jag i så stor utsträckning som möjligt
placerat materialet vid antingen den ena eller den andra polen. Vissa problematiska fall uppkommer dock alltid. Störst bekymmer har det varit med
uppkallelsenamn som i sin tur är hämtade från lexikonet, t.ex. Heffaklumpen
och Tigern, eller binamn som har bildats till något av namnbärarens officiella namn så att det har uppkommit ett appellativ: Blomman (av efternamnet
Blomkvist), Linnet (av förnamnet Linnea) och Sälen (efter ett hörfel av efternamnet Sällström). I dessa fall förefaller namnbäraren vara av åsikten att
namngivaren i första hand har valt ett namn och att detta i andra hand samtidigt råkar vara ett substantiv och därför har de ansetts ha onomastikonet som
källa.
3.2.1.1 Onomastikon som källa
Den vanligaste källan för binamnen i materialet är ett för- eller efternamn
som kan vara namnbärarens eget officiella namn eller ett namn som inte alls
hör ihop med namnbäraren. Sammantaget innebär detta att onomastikonet är
källan för ungefär tre fjärdedelar av binamnen i materialet.
Om namnbärarens eget officiella namn uppges vara ett binamn är det
alltid efternamnet som har den rollen. Exempel som förekommer i materialet
är Axelsson (k), Flicka Adolfsson (k), Florén (k), Jönsson (k), Lejon (k),
Svanberg (k) och Tomic (k). I de här fallen används alltså ett officiellt namn
på ett sådant sätt att namnbäraren själv identifierar bruket av namnet som ett
binamnsbruk. Eftersom bruket, funktionen och användningen har stor betydelse gör informanterna skillnad mellan namnsystemet och namnbruket,
något som tydliggörs i den här undersökningen. Anledningen till att de här
officiella efternamnen uppfattas som binamn av bärarna kan vara att de refererar till en individ istället för att sortera in individen i ett kollektiv (jfr van
Langendonck 1982 s. 56), det vill säga det officiella efternamnet används på
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ett annat sätt än vad som är brukligt, vilket uppfattas av namnbäraren som då
definierar efternamnet som ett binamn istället. I mitt begränsade material
finns det en stor skillnad mellan kvinnliga och manliga namnbärares uppfattning beträffande synsättet på efternamn som binamn, då det endast är
kvinnliga informanter som uppgivit oförändrade efternamn som binamn. För
många män uppfattas bruket tydligen annorlunda, vilket möjligen har att
göra med det sätt som efternamnet används på inom det militära och som
många män har erfarenhet av.
Däremot anges aldrig något av bärarnas egna officiella förnamn som
binamn. Flera binamn som används om informanterna är dock fullvärdiga
förnamn, men inte namnbärarens. Ibland handlar det här om namnförslag
som har funnits, men som av olika anledningar glömts bort vid val av förnamn till babyn, medan binamnet andra gånger röjer ett trevligt minne som
kopplats till ett förnamn. Fullvärdiga förnamn som bärs som binamn av män
är Charlie, Johan, Mille, Mårten och Perotto, och av kvinnor Ditte, Ella,
Hanna, Hilda, Ida, Malena, Ofelia, Pernilla, Kenneth och Pelle.7 Vid de
båda sistnämnda namnexemplen valde alltså namngivaren att gå över könsgränsen och använda manliga förnamn som binamn på två kvinnor. Vid något tillfälle uppger vissa informanter att de senare i livet lagt till den här
typen av binamn, t.ex. Ditte, till sin namnsträng genom den gängse juridiska
processen.
Särdrag: lokalitetsangivelse
I både historiskt material och i material från 1900-talet är det belagt att ortnamn användes som binamn, eller binamnselement, för att identifiera och
särskilja namnbärare (Janzén 1947 s. 55, Lidaräng 1982 s. 111 ff.). Den här
typen av namn fortsatte sedan att användas parallellt med släktnamn för att
ibland övergå till ärftliga släktnamn (Modéer 1989 s. 109 ff.).
Bland de personer vilkas namn jag studerar, förefaller inte den här varianten av binamnsgivning vara lika vanlig som bland 1900-talets idrottsmän,
t.ex. Mora-Nisse och Tumba (Nilsson 2008a s. 116, 2008b s. 10). En anledning kan vara att den här typen av binamn faktiskt blir allt mindre relevant
på grund av den stora migrationen och urbaniseringen i vårt samhälle. När
människor hela tiden flyttar och byter adress eller bor i en större stad blir ett
binamn med ortnamnsangivelse alltför tillfälligt eller inte tillräckligt särskiljande. I det publika sportsammanhanget skulle det t.ex. kunna vara ett sätt att
klargöra idrottarens koppling till en lokal klubb eller en form av marknadsföring genom att använda en ort som redan är känd för allmänheten. Ett binamn med ortnamnsangivelse utgör också ett starkt särskiljande och identifierande drag, vilket även de skribenter och journalister som spred idrottares
geografiska binamn torde ha haft intresse av. Men de här binamnen får anses
7

Namnet är vanligare som binamn bildat till förnamnet Per, men det förekommer även som
officiellt förnamn (www.scb.se).
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vara mer publika än de namn som ingår i föreliggande undersökning, och det
är en ganska stor skillnad mellan ett publikt binamn och ett privat. Ju privatare och intimare ett binamn är, desto mindre relevant förefaller det helt enkelt vara med en ortnamnsangivelse. Om ett binamn t.ex. används inom en
familj har det inget marknadsföringssyfte, och dessutom vet ju alla varifrån
namnbäraren kommer. Därmed faller även den identifierande eller särskiljande anledningen till att använda ett ortnamn.
De exempel som finns på lokalitetsangivelse i det undersökta materialet
är: Avesta (k) (personen var inte så förtjust i binamnet eftersom hon inte kom
från Avesta), Tösse-Maja (k) och Per i Sanda (m). Tösse- är ett binamnselement (Andersson 1983 s. 16 ff.) som tillsammans med Maja bildar
binamnet och Per i Sanda en binamnsbildning genom en prepositionell ortnamnsbeteckning, men namnbärarna i materialet anser själva att den här
namntypen är att betrakta som binamn, eftersom de snarare gör bedömningen efter namnbruket än efter namnbildningen.
Särdrag: uppkallelse
I det undersökta binamnsmaterialet är uppkallelse efter personer, figurer,
djur eller till och med saker vanligt förekommande. En informant kallas t.ex.
Nasse efter en figur i sagan om Nalle Puh eftersom hon »var lite ängslig och
rädd». I materialet har 12 % (39) av binamnen uppkallelse som ett av sina
särdrag. Exempel på uppkallelsebinamn som bärs av kvinnor är: Buster (utseendelikhet med en seriefigur), Ditte (efter titeln på Andersen Nexøs bok
»Ditte människobarn»), Flodis (efter ett gosedjur), Grynet (»kollegan tyckte
att jag liknade en person som hon känt tidigare och som kallades så»),
Heffaklumpen (en varelse som förekommer i Nalle Puh), Kajsa (efter Kajsa
Kavat), Kenneth (en filmkaraktär i filmen »Tomten är far till alla barnen»),
Kexet (efter varumärkesnamnet Mariekex), Kockis (efter kocken i Knasenserierna), Lilla Duje (till skillnad från Stora Duje som var en släkting till
namnbäraren), Lill-Ingrid (efter storasyster som hette Ingrid), Madame Mim
(i Kalle Ankas universum), Majsan (efter en tv-figur), Magica de häx8 (efter
en seriefigur i Kalle Ankas värld), Mary Jet (artistnamnet på en deltagare i
tv-programmet Idol 2009), Mulle (efter en tjur som bodde på det sommarställe där informanten vistades under barndomen), Saab (efter en verkstad i
namnbärarens by), Tarzan (efter en litterär figur skapad av Edgar Rice Burroughs), Tigern (efter en figur i Nalle Puh), Tjorven (efter Tjorven på Saltkråkan) och Torres (efter Fernando Torres, spansk fotbollsspelare).
Bland manliga namnbärare finns något färre binamn med uppkallelsesärdraget: (Pappa) Baloo (efter björnen i Djungelboken), Bambi (efter en fiktiv
karaktär som blev känd genom en film av Walt Disney 1942), Björnbusen
eller ibland förkortat till Busen (efter en bandit som förekommer i Kalle An8

Enkätdeltagaren stavar sitt binamn häx, medan den fiktiva seriefiguren hos Kalle Anka
stavar Hex.
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kas Ankeborg), Båtsman (efter hunden som ägs av Tjorvens familj på Saltkråkan), Forsberg (efter hockeyspelaren), Gordon (efter en spritsort), Jesus
(efter namnet på Guds son, enligt Bibeln), Knoppen (ett binamn som gick i
arv från far till son), Plutarkos (efter en grekisk filosof) och Thierry Dali
(efter fotbollsspelaren Thierry Henry i fotbollslaget Arsenal och en förfranskad variant av namnbärarens eget efternamn).
Uppkallelsen kan vid binamn, precis som vid officiella förnamn, vara
vald efter namn på både fiktiva karaktärer och faktiska personer (Kisbye
1984 s. 59, 65, Meldgaard 1998, Leibring 2003, Aldrin 2011b s. 35).9 En
skillnad i jämförelse med förnamn är att uppkallelsen efter fiktiva personer
eller karaktärer är vanligare i mitt binamnsmaterial (54 % eller 21 av 39
uppkallelsebinamn) än i ett modernt förnamnsmaterial (Aldrin 2011b s. 35).
Särskilt vanligt är det att namngivaren lånar binamn från barnlitteratur eller
barnfilmer och allra helst sker namnlån i mitt material från Walt Disneys
produktion av tecknade filmer eller serier. Litterär idoluppkallelse, dit den
här varianten hör, är inte någon helt ny företeelse utan har funnits inom det
nordiska språkområdet allt sedan medeltiden (Kisbye 1984 s. 65, Leibring
2008 s. 58 ff.). Genom den höga graden av fiktiv idoluppkallelse fungerar
den ursprunglige namnbäraren som någon form av inspirationskälla vid
namngivningen, oavsett om det är ett binamn eller ett förnamn som avses
(Aldrin 2011b s. 36). Tydlig släktuppkallelse existerar däremot endast vid
något tillfälle bland binamnen i materialet, t.ex. Lilla Duje och Lill-Ingrid.
En viktig skillnad mellan förnamn och binamn när det gäller den här
typen av idoluppkallelse är att det vid binamnen i större utsträckning förekommer uppkallelse efter både positiva och negativa förebilder, något som
inte är vanligt när det gäller våra officiella förnamn. Eva Villarsen Meldgaard (1998 s. 51 f.) visar att det är betydligt lättare för positiva karaktärer
att utgöra en förebild när namngivaren väljer förnamn på barnet. På så sätt
ökar populariteten för namnen som bärs av de söta och välanpassade barnen
Tommy och Annika, men inte för den sociala outsidern Pippis namn. Även
populariteten för namnet Emil, som bärs av den charmige buspojken i Astrid
Lindgrens berättelse, ökar på ett sätt som går att koppla till den litterära förebilden (Meldgaard 1998 s. 51). Det fåtal namn på negativa karaktärer som
har kommit att utgöra en namninspiration är t.ex. Klaus-Jørgen som är namnet på sol-och-våraren i en känd slagdänga som i sitt svenska original hette
Är du kär i mig ännu Klas-Göran? (Meldgaard 1998 s. 55 ff.). Från Tolkiens
Sagan om ringen har också namnet Sauron tagits upp i det svenska förnamnsskicket vid ett tillfälle, trots att detta innebär uppkallelse efter ett ont
väsen i sagan (Leibring 2003 s. 89 f.), och för närvarande bärs förnamnet

9

En modernare typ av uppkallelse är uppkallelse efter idoler, t.ex. kändisar. Idolnamn i Danmark mellan 1800 och 1950 diskuteras av t.ex. Kisbye (1984, s. 59) som ger en rad exempel
på förnamn som valts efter en känd person.
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Lucifer, som förknippas starkt med mörkrets makter, av 85 män i Sverige
(www.scb.se).
Binamnsuppkallelse efter fiktiva karaktärer som skildras på ett negativt
sätt förekommer vid flera tillfällen i materialet. Fyra av uppkallelsebinamnen
återgår direkt till en negativ namninspiratör, Björnbusen (m), Heffaklumpen
(k), Madame Mim (k) och Magica de häx (k). Vid binamn experimenterar
alltså namngivaren mer med negativt laddade namn än vad som är fallet vid
förnamn. Trots att namninspiratören är negativt skildrad upplevs även den
här namngivningen som positiv av namnbäraren.
3.2.1.2 Lexikon som källa
Om källan för binamnet är lexikonet hör binamnet till någon av ordklasserna
verb, adjektiv och substantiv, där substantiven är i stor majoritet. Av de binamn i materialet som hämtas från lexikonet är 83 % bildade till eller homonyma med ett appellativ – en siffra ungefär lika hög oavsett om det är binamn som bärs av kvinnor eller män. Det appellativiska draget understryks
ytterligare av att de flesta av de här binamnen konstrueras med bestämd
form. Exempel på namn inom den här gruppen är Apan (m), Blomman (m),
Brögubben (m), Bulle(n) (m), Busen (m), Båten (m), El-in-stallation (k),
Ettan (m), Futharken (m), Gnaget (k), Grejen (k), Kaggen (m), Kexet (k),
Knoppen (k och m), Limpan (k), Loppan (k), Långkalsong (k), Myran (m),
Paddaskrälle (k), Pannan (m), Pussel (k), Reiseleiter (m), Sköldpadda(n)
(k), Stint (k), Yrvädret (k) och Äpplet (k).
Endast enstaka exempel förkommer på binamn som i grunden utgörs av
verb eller adjektiv, t.ex. det engelska (to) touch vid binamnet Touch (m) som
bärs av en man som ett minne av en bordtennismatch under högstadiet. När
ett verb ligger till grund för bildningen finns samtidigt särdraget »händelse» i
binamnet. Om bildningen istället bygger på ett adjektiv, t.ex. Azad ’fri’ (m),
Daeng ’röd’ (k), Krullas (k), Shortan (k) och Shorty (k), är det naturligt utifrån den ordklass där binamnet hämtats att särdraget »egenskap» ingår i
namnet (se avsnitt 3.2.3). Ett binamn som är appellativiskt har hämtats bland
tillgängliga appellativ för att direkt användas som ett namn, trots dess eventuellt beskrivande och genomskinliga karaktär.
3.2.1.3 Mitt emellan onomastikon och lexikon
Det är svårt att bedöma ursprungskällan till vissa binamn och därför har
dessa hamnat i en mellangrupp. Några få binamn hör till denna grupp och är
namn som varken kommer från onomastikonet eller från lexikonet, t.ex.
Dittapulla (k), Lainitch (k), Nompe (k), Tumsen (k) och Tutte (m), eller både
från onomastikonet och lexikonet, t.ex. Sammetslena (k).
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3.2.2 Binamnens bildningssätt
I det här avsnittet kommer jag att behandla fyra typer av särdrag: 1) bildning
till ett lexikonord eller till ett namn, där bildningen kan vara både kortform,
smekform eller avledning, 2) association till, eller variation av, ett ofta redan
använt binamn, 3) initialer eller initialord eller 4) binamn som skapats efter
utländskt mönster eller utländsk influens (figur 2).
Bildningssätt
Bildning
till/av
(87k/51m)

Associativ bildning/
variation
(15k/10m)

Initialer/
initialord
(6 k/4m)

Utländsk
influens
(12k/14m)

Figur 2. Binamnens bildningssätt.

Särdrag: bildning till/av
Det allra vanligaste sättet att skapa binamn i det undersökta materialet är
genom avledningar eller förkortningar som utgår från namnbärarens officiella förnamn. I materialet har 44 % av namnen det här särdraget. Flera av
binamnen i gruppen är så konventionella och accepterade som binamn att de
nästan är förväntade vid vissa förnamn. Om någon heter Margareta finns det
en god möjlighet att personen kallas Maggan på samma sätt som förnamnet
Susanne ofta leder till binamnet Sussi. Därmed är dessa namn så vanliga att
de upplevs tillhöra någon form av gemensamt binamnsonomastikon inom
vårt språkliga och kulturella område. En del av dem har till och med så stark
namnkaraktär att de även används som självständiga officiella namn, t.ex.
Kajsa, Kalle, Lotta, Olle och Tony (www.scb.se). Andra binamn är kanske
(ännu) inte riktigt lika etablerade, men de är fortfarande tillräckligt konventionella för att de utan vidare betraktas som hämtade ur ett gemensamt
onomastikon som kan bestå av både smekformer och diminutivformer. Exempel ur materialet är flickbinamnen Anki, Becca, Bettan, Cissi, Jojjo,
Jossan, Madde, Mallan, Nilla, Ninni, Pilla, Sissan, Sussi, Tessan, Ullis, Vivi
och pojkbinamnen Bosse, Freddan, Fredde, Frippe, Krille, Lasse, Nicke,
Robban, Tobbe och Uffe.
Det vanligaste bildningsmönstret för binamn (särskilt för hypokorismer)
i svenskan består av två stavelser. Ofta tillförs också dubbla konsonanter i
medial position i binamnet (Riad 2002 s. 56 ff.). På det här sättet skapas t.ex.
Fredde (m), Mallan (k), Pelle (m), Pilla (k) och Sussi (k). Samma bildningsmönster (KVKKV) finns ibland i utländskt bildade binamn som före60

kommer i undersökningsmaterialet, t.ex. Jatta (k) och Maikki (k). Andra
exempel på utländsk bildning av binamn, där informanterna menar att dessa
är bildade efter ett förnamn, är Aco (m), Joka (k) och Kusi (m). En annan
vanligt förekommande binamnsbildning i materialet är en förkortning som
utgör ett enstavigt binamn där enbart den första stavelsen i förnamnet används, t.ex. Em (k), Mi (k), Sam (m) och Yaz (k).
I materialet är det ovanligare med binamn som har bildats efter efternamnet, men det finns trots allt vissa exempel. Binamn som utgör avledningar av efternamnet är Walle (k) och Hjulan (k), medan Didrik (m) och Herman (k) istället har bildats genom förkortningar av de officiella efternamnen.
Särdrag: associativ bildning/variation
Ytterligare en bildningsmöjlighet är associations- eller variationsbildning,
vilken t.ex. uppstår om det ur ett binamn bildas och växer fram ytterligare ett
binamn. Det här är ett typiskt bildningssätt för inofficiella namn och andra
typer av slang. Med bas i ett enda namn kan det bildas långa kedjor av nya
associativa namnkomplex (Ainiala 2005 s. 17). En kvinna i materialet kallas
Mimmi (uppkallelse efter Mimmi Pigg) och sedan har variationsbinamnen
Madame Mim, Mimigan och Mimlon bildats utifrån det första binamnet.
Andra binamn som förekommer i materialet och som är varianter av namnbärarnas redan existerande binamn är t.ex. Annapanna (k), Cissiliss (k),
Dittsson (k), Lenibunsa (k) och Liza-Fliza (k). Exempel på motsvarande
binamn för manliga namnbärare är Båten och Hermes.
Särdrag: initialer/initalord
Det tredje bildningssättet som förekommer är genom initialer eller initialord.
Den här binamnsbildningen innebär att initialerna, eller de första bokstäverna i för- och efternamnet används som ett initialord, t.ex. Behelin (k), Lima
(k), LS (k) och PG (k) eller PeO (m) och UP (m). I något fall kan det även
vara bokstäver som inte alls hör ihop med bärarens för- och efternamn, t.ex.
YP (m) som står för yngste pojken, enligt en av deltagarna i materialet. Den
här bildningsmodellen med initialförkortningar av flera namn nämns varken
vid undersökningar av fornsvenskt material eller i Lidarängs (1982) eller
Björklunds (1998 s. 206 ff.) material som båda är 50–100 år äldre än mitt.
Därför finns det anledning att anta att det är ett mer sentida bildningsmönster. En förklaring beträffande historisk binamnsbildning skulle kunna vara
att bruket med två eller flera förnamn växte fram under främst 1600- och
1700-talet (Otterbjörk 1992 s. 33 ff.), och att bruket med efternamn inte låg
helt fast förrän vid början av 1900-talet (Entzenberg 2006 s. 17 ff.). Därmed
fanns det heller ingen möjlighet för initialbildning att existera i realiteten. En
annan förklaring skulle kunna vara den språkförändringsprocess som beror
på den höga läskunnigheten och den ökande produktionen av skrivet språk,
där det har kommit att bli ett mönster med initialord, t.ex. CD, TV och vab,
som bildas med utgångspunkt i skriftspråket. I allmänspråket har initialord61

bildningar ökat kraftigt i frekvens under de senare decennierna av 1900talet10 (Josephson 2004 s. 89).
I materialet förekommer allt från en bokstav i för- och efternamnet till tre
bokstäver i respektive officiellt namn: LS (k), Krfo (k), Marado (k), Didrob
(m). De tre sistnämnda namnexemplen har skapats genom inloggningsalias
och i vissa situationer används de, eller har använts, vid tilltal av namnbäraren. Inloggningsnamn förefaller vara knutna till en arbetsrelaterad kontext,
och de har även spridits till det talade språket kolleger emellan på arbetsplatserna. Inloggningsnamnen är vanligen inte konstruerade av namnbäraren,
och de har troligen inte heller uppstått i någon vänskapskontext, utan de
kommer automatiskt från den företagsavdelning som har ansvaret för datorlogistiken. Ytterligare en likhet mellan binamn och internetnamn är att inget
av dem behöver vara könsbestämt (jfr Carlquist 2005 s. 98).
Särdrag: utländsk influens
I materialet finns några binamn som bär med sig språkliga influenser från
andra språk än svenskan, vilket i några fall förefaller bero på namnbärarens
rötter i andra kulturer. I materialet finns Azad (m) som betyder ’fri’ på kurdiska, Daeng (f) som betyder ’röd’ på thailändska och Aco (m)11 som anknyter till namnbärarens serbiska förnamn. Andra namnexempel i materialet är
inspirerade från franskt, tyskt, norskt, italienskt eller engelskt håll varav det
sista är vanligast. Exempel är t.ex. Reiseleiter (m), Teppe (k), Jean Paul (m),
Baby (k), Euroboy (m) och Shorty (k). Utmärkande är att de här namnen i
högre utsträckning bärs av personer som hör till de yngre informanterna
under 40 år. Bland de äldre informanterna över 50 år förekommer över huvud taget inte den här typen av binamn som är inlånade eller påverkade från
ett annat språkområde. I Wadensjös undersökning från 1978, där informanterna är födda vid mitten av 1960-talet, finns inte heller den här namntypen
eller namnbildningsmöjligheten exemplifierad eller nämnd.

3.2.3 Binamnens innehåll
Vissa särdrag i materialet uttrycker någon form av betydelse i binamnet och
har därför förts samman under samlingsbenämningen »binamnens innehåll».
Tidigare har jag konstaterat att det inte anses föreligga någon egentlig betydelse i namn (Lyons 1977 s. 219), men binamn innehåller ibland mer betydelse än andra egennamn. Troligen beror det på att binamn kan ha lexikonet
som ursprunglig källa (se avsnitt 3.2.1.2), där de ord som ligger till grund för
namnet har en betydelse som delvis kan föras över på det nyskapade binamnet (se resonemanget i avsnitt 3.2.1). Samtidigt är den eventuella betydelse
10

Förändringen beror på att vi nu för tiden läser visuellt snarare än auditivt, och därför förs
detta skriftspråksdrag över till talspråket (Josephson 2004 s. 82 ff.).
11
Både Azad och Aco kan även bäras som registrerade förnamn (www.scb.se).
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som föreligger i ett binamn inte alls lika tydlig och allmängiltig som betydelsen i vanliga ord. När jag tillskriver binamnen olika innehållssärdrag utgår
jag inte från forskarens vetenskapliga analys utan från namnbärarens egen
uppfattning om binamnets innehåll, vilket är en följd av materialinsamlingsmetoden (se avsnitt 1.3). Påfallande ofta menar sig namnbäraren känna till
varför ett visst namn har kommit i bruk.
För att beskriva den här nivån i materialet har jag använt fyra olika särdrag som jag kommer att diskutera nedan: 1) händelse, 2) egenskap, vilket
inkluderar både inre och yttre egenskaper, t.ex. utseende 3) plats i syskonskaran och 4) yrke eller sysselsättning. (Se figur 3.)
Innehåll
Händelse
(4k/12m)

Egenskap
(30k/16m)

Syskonskaran
(3k/2m)

Yrke/
sysselsättning
(3k/2m)

Figur 3. Binamnens innehåll.

Särdrag: händelse
Ibland inträffar större eller mindre händelser i namnbärarens liv och vardag
som leder till att det skapas binamn som refererar till och påminner om det
som hänt (jfr Skipper 1986 s. 135). Det är vanligen inga dramatiska händelser som namnskapandet baseras på, utan ganska vardagliga sådana. Under
särdraget »händelse» inbegrips tillfälliga, plötsliga och enstaka händelser till
skillnad från upprepade eller mer långdragna skeenden som snarare liknar
egenskapsbeskrivningar och som därför istället behandlas under mer passande särdrag. Om någon vid ett tillfälle råkar skalla en kompis och därmed
får binamnet Pannan föreligger en skillnad i jämförelse med en person som
gärna bakar och som därför har fått binamnet Kockis. Medan det förra ses
som särdraget »händelse» har Kockis istället ansetts bära särdraget »egenskap».
Både binamn från ett onomastikon och från ett lexikon kan bära särdraget »händelse», men det är vanligare att binamn som har sitt ursprung i lexikonet har det här särdraget. Av händelse-binamnen i materialet har 69 % (11
av 16) sitt ursprung i lexikonet, i jämförelse med 31 % (5 av 16) som har sitt
ursprung i ett onomastikon, vilket är en skillnad som visar ett statistiskt samband.12
12

x2-analys ger: p 0,000, df 1, x2 19,015.
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I de fall då källan är onomastikonet har binamnen vanligtvis gått genom
en fas av uppkallelse som förklarar händelsen genom en liknande händelse i
skildringen av namninspiratörens liv (eller utseende). Förklaringen bakom
bruket av uppkallelsebinamnet Bambi, som hämtats från onomastikonet, är
»när jag spelade bandy fick jag en klubba under skridskon och gled isär med
benen och gjorde en sådan där fin liten piruett».
Andra exempel på binamn i materialet som bär särdraget »händelse» är
kvinnobinamnen El-in-stallation (k), Limpan (k), Röjes (k) och mansbinamnen Apan (m), Barbaflott (m), Brögubben (m), Bullen (m), Cheff (m), TBC
(m) och Touch (m).
Särdrag: egenskaper
Vid arbetet med namnmaterialet har det ibland visat sig svårt att hålla isär
binamn som bildats efter namnbärarens yttre respektive inre egenskaper. Om
namnbäraren fått ett binamn, Kockis, för att hon tycker om att laga mat, är
det en yttre eller inre egenskap? Å ena sidan är det något som informanten
gärna gör genom en inre lust, å andra sidan är det en yttre beskrivning av
henne när hon lagar mat. Därför väljer jag att sammanföra de båda varianterna under samma särdrag. Vid en granskning av binamnen som tydligt har
särdraget »yttre egenskaper» framkommer att det i stor utsträckning är
samma egenskaper som har iakttagits av forskare som studerat fornsvenskt
material, t.ex. hårväxt: Krullas (k),13 Pelle (k),14 kroppsform: Kaggen (m),
Loppan (k),15 Myran (m), Pyret (k),16 Shorty/Shortan (k),17 Smulan (k),18
ansiktsuttryck: Sammetslena (k),19 Sköldpaddan (k),20 Äpplet (k),21 eller kläder: Långkalsong (k) samt Jean Paul (m) som syftar på utseendet på så sätt
att en person såg ut som »en typisk Jean Paul». I materialet finns även exempel på bildning efter inre egenskaper och uppförande, vilket också var
namngrupper som existerade i fornsvensk tid (Janzén 1948 s. 52 ff.): Azad
(m),22 Super-Gianni (k),23 Tarzan (k),24 Turbo (k)25 och Yrvädret (k).26
Även de binamn som har särdraget »egenskap» är, liksom binamn med
särdraget »händelse», vanligtvis hämtade från lexikonet. Av de sammantaget
13

Namnbäraren hade krulligt hår.
Den kvinnliga namnbäraren klippte sig och ansågs därför likna en pojke.
15
Namnbäraren var smal.
16
Namnbäraren ansågs vara kort.
17
Namnbärarens längd kommenteras i smeknamnet.
18
Namnbäraren var kort och smal.
19
Namnbäraren hade bruna ögon.
20
Namnbäraren beskrevs med utstående ögon.
21
Den kvinnliga namnbäraren hade rosiga kinder.
22
Binamnet betyder ’fri’ på hemspråket kurdiska och det användes som en beskrivning av den
manlige namnbäraren.
23
Bestämningen är tillagd för att beskriva namnbärarens arbetskapacitet som ung vuxen.
24
Som barn var namnbäraren hoppig och studsig.
25
Namnbäraren pratade ovanligt fort.
26
Binamnet beskriver namnbäraren som barn.
14
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46 binamnen med egenskaps-särdraget har 56 % sitt ursprung i lexikonet och
41 % i onomastikonet. Den här skillnaden syns ungefär lika tydligt bland
kvinnors som bland mäns binamn. Bland binamn med särdraget »egenskap»,
som bärs av kvinnor, kommer 60 % från lexikonet, t.ex. Daeng, Grejen,
Kockis, Lillan, Paddaskrälle, och 37 % från onomastikonet,27 och bland binamnen som bärs av män kommer den ena hälften från lexikonet, t.ex. Gluten, och den andra från onomastikonet. Liksom vid särdraget »händelse» har
onomastikonbinamnen med särdraget »egenskap» ofta genomgått en uppkallelsefas. Exempel på binamn som har gått den här vägen är Buster (k)28,
Forsberg (m)29, Heffaklumpen (k)30, Jesus (m)31, Magica de häx (k)32, Nasse
(k)33, Pappa Baloo (m)34, Tarzan (k)35, Thierry Dali (m)36 och Tjorven (k)37.
Särdrag: plats i syskonskaran
Ett ganska ovanligt särdrag i materialet, men som trots allt förekommer vid
något tillfälle, är binamn som relaterar till namnbärarens plats i syskonskaran. I jämförelse med det likartade särdraget »egenskap» utgör det här särdraget snarare en form av extern orientering som, åtminstone delvis, ligger
utanför namnbäraren själv. Exempel på binamn som innehåller det här särdraget är Lill-Pullan (k) och Lillan (k), och personerna fick sina binamn för
att de var yngst i sina respektive syskonskaror, liksom Lili (m) som var lillebror.
Särdrag: yrke/sysselsättning
Det sista särdraget som har att göra med binamnens innehåll är
»yrke/sysselsättning». Binamnen med det här särdraget innehåller »något
som namnbäraren gör» och inte »sådant namnbäraren uttryckligen tycker
om» för då har namnet istället placerats under särdraget »egenskap». Bland
binamn som bärs av kvinnor har jag noterat Presidenta, och bland männen
Captain, Kocken och Reiseleiter. Dessutom finns det flera binamn som på ett
ganska tydligt sätt knyter an till arbetslivet, t.ex. inloggningsnamnen, men
eftersom det endast är en indirekt anknytning har jag trots allt inte tillskrivit
dem det här särdraget.
27

Här finns ett statistiskt samband: p 0,000, df 1, x2 24,840.
Namnbäraren bar en mössa på samma sätt som seriefiguren Buster.
29
I hockeylaget hade namnbäraren samma tröjnummer (21) som sin idol Peter Foppa Forsberg.
30
Den likhet som namnbäraren lyfter fram är en gemensam klumpighet med sagofiguren.
31
Namnbäraren menar att han såg ut som sin namne.
32
Likheter som fanns med seriefiguren Magica de Hex var energi och spontanitet.
33
Mellan namnbäraren och Nasse i Nalle Puh föreligger en likhet i form av ängslighet.
34
Enligt namnbäraren förelåg en viss likhet med björnen i Djungelboken.
35
Som barn klättrade, hoppade, studsade namnbäraren på ett Tarzan-likt sätt.
36
Namnuppkallelsen knyter an till namnbärarens idoldyrkan av fotbollsklubben Arsenal.
37
Enligt namnbäraren ska namngivaren ha uppfattat en yttre likhet med den fiktiva karaktären.
28
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3.2.4 Upplevd namngivningsorsak
Den sista särdragsgruppen som jag har använt för att beskriva materialet har
att göra med namnbärarens upplevda orsaker till binamnens uppkomst. Vanligen när man pratar om konnotationer till ett personnamn har ett namn blivit
behäftat med handlingar som en av dess namnbärare har gjort, så har t.ex.
Athena, Judas och Quisling fyllts med positiva respektive negativa konnotationer för de människor som delar den kultur där konnotationerna har uppstått. Vanligare vid personnamn är dock att de associationer som uppstår är
individuella och skiljer sig åt från person till person (t.ex. Lyons 1977 s.
220), men vid binamngivning uppstår ofta namnet genom de konnotationer
som förekommer i en gemensam kontext. När ett binamn skapas av en liten
grupp människor som delar samma subkultur och erfarenheter finns gemensamma konnotationer som är knutna till binamnet. Ofta uppkommer dessa i
den kontext där binamnen används.
I materialet kan jag urskilja fyra olika särdrag som rör namnbärarnas
upplevda binamnsorsaker: 1) särskiljande, 2) uttalslättnad, 3) lekfullhet och
humor samt 4) smeksamma positionsbestämningar. (Se figur 4.)
Upplevd namngivningsorsak
Särskiljande
(12k/1m)

Uttalslättnader
(14k/4m)

Humor
m.m.
(20k/9m)

Smeksamma
positionsbestämningar
(19k/2m)

Figur 4. Namnbärarnas upplevda namngivningsorsak.

Särdrag: särskiljande
En viktig funktion hos binamn är att identifiera eller särskilja personer från
varandra. Den här funktionen är så grundläggande att den ibland utmålas
som själva essensen och grunden för binamnens existens (t.ex. Riad 2002 s.
51, Brylla 2012 s. 9). Om ett personnamn inte uppfyller kravet på särskiljande finns det strategier att ta till för språkanvändarna, och en av dessa är att
istället använda ett binamn på personen. I materialet anges just svårigheter
med särskiljandet mellan olika personer vara orsaken till skapandet av t.ex.
följande binamn: Axelsson (k), Betan (m), Cissiliss (k), Hjulan (k), Kajsa
(k), Mia (k), PG (k), Pilla (k) och Svanberg (k).
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Särdrag: uttalslättnader
Ännu en mycket vanlig anledning för binamnsbruk är, både i mitt moderna
material och i historiskt material, den uttalslättnad som särskilt binamn i
barnspråket erbjuder i förhållande till de officiella namnen (Modéer 1989 s.
39). Ofta beror uttalslättnaden på barn som ännu inte har lärt sig tala och
därför hittar strategier för att underlätta för sig själva. Om ett barn inte har
kunnat uttala t.ex. namnet Torbjörn har istället Tobbe använts (Modéer 1989
s. 40 f.). Hos Lidaräng (1982 s. 171) kallas de här binamnen för »barnspråksnamn» och jag följer hans definition som inkluderar även »sådana
talspråksformer som barnen själva bildar till sina egna […] dopnamn».
De allra tydligaste exemplen i materialet på binamn som, enligt namnbärarna själva, har kommit till för att de var lättare att säga än det officiella
namnet är Jaja (k), Kicka (k), Umpen (m), Lina (k), Nenne (k), Ninni (k) och
Nunne (k), där informanterna uppger att de själva har skapat binamnen.
Samma uttalssvårigheter kan givetvis finnas även hos andra barn, företrädesvis syskon, och exempel på detta är binamnen Ninni (k), Ninne (k), Maja
(k), Ninna (k) och Oja (m).
I materialet finns också exempel på binamn som skapats för att det har
behövts uttalslättnader för att underlätta kommunikationen när namnbärare
och namngivare inte har samma språk. Det finns personer som fått binamn,
t.ex. Gianni (k), Joka (k) och Nic (m), när de har arbetat eller studerat utomlands för att förenkla uttalet av de svenska förnamnen, eller personer som
lever i Sverige men har utländska namn som är svåra att uttala för dem som
har svenska som modersmål, t.ex. Sabbe (m). Utan att precisera ytterligare
finns det också flera informanter som menar att det föreligger en uttalslättnad som har föranlett binamnsanvändningen, men det är oklart i svaren av
vem och på vilket sätt uttalslättnaden används. Det kan röra sig om förkortningar av det officiella förnamnet eller så är det inte klart vem som behövde
uttalslättnaden initialt. Flera informanter uppger svar av den här typen: »Ullis är kortare och lättare att säga än Ulrika». Andra exempel på samma sak är
Guje (k), Hanna (k), Jojo (k), Lasse (m), Lotta (k), Maikki (k), Nicke (m),
Stina (k) och Yazzie (k).
Särdrag: humor och lekfullhet
För språkbruket spelar humorn stor roll (se avsnitt 2.5.2). Humor är dock
mycket svår att definiera eftersom den, förutom att den kan förändras över
tid, också kan uppfattas på olika sätt av sändare och mottagare (Ohlsson
2003 s. 48 ff.). Men om namnbäraren uppger att binamnet är »roligt», eller
berättar att en namnanvändare tyckte att det nya binamnet »var kul» så är det
en god indikation på att namnet åtminstone vid något tillfälle har uppfattats
som humoristiskt inom en viss grupp. I den här särdragsanalysen har jag valt
att sammanföra humor och lekfullhet trots att det egentligen är, eller kan
vara, två skilda särdrag, men i en binamnskontext som baseras på enkät- och
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intervjumaterial kan det vara svårt att skilja dem åt, då svaren inte är tillräckligt tydliga. Att använda humor eller komiska inslag vid namngivning är
ingen ny företeelse, utan det förefaller existera även i andra typer av namnmaterial, t.ex. vid namngivning av soldater från sent 1600-tal och framåt
(Wahlberg 1990 s. 51 ff.).
Ett drag som jag upplever som lekfullt är namnbildningar som rimmar,
Annapanna (k), Cissiliss (k), Liza-Fliza (k), Maria-Pia (k) och Maria-tia
(k). Ett annat drag är namn som innehåller allitteration, Ditte-docka (k), och
ytterligare en variant är olika typer av variation som baseras på bärarens
officiella förnamn, t.ex. Amuel av Samuel, Bocaj av Jacob, Linnet av Linnea
och Nela av Lena.
Särdrag: Smeksamma positionsbestämningar
De binamn i materialet som har särdraget »smeksamma positionsbestämningar» utgör tydliga ömhetsbetygelser eftersom namnbäraren explicit tolkar
namnet som ömt (jfr Klerk & Bosch 1996 s. 532 f., McConnell-Ginet 2003 s.
85).
Ur ett namnsystematiskt perspektiv är det till och med tveksamt om de
ska uppfattas som namn, men sett till bruket och funktionen liknar de personnamn, och därför har jag inkluderat dem. Utan att analysera de här tilltalsformerna närmare konstaterar Theres Bellander (2010 s. 130 f.) att det i
digitaliserad SMS- och chattkonversation förekommer tilltalsformer som
gumman, min kära, habibi, som används av ungdomarna för att etablera,
(om)förhandla och visa relationer och roller som de intar. Lika viktigt är att
se de här tilltalsformerna som positionsbestämmande eftersom de skapar
eller positionerar mottagaren i förhållande till sändaren och befäster relationen mellan dessa. De här appellativiska smeksamma positionsbestämningarna
används monoreferentiellt och individualiserande trots att de i grunden
sammanför och kategoriserar. Formen är alltså substantivisk, men funktionen onomastisk.
Trots en i vissa fall svag namnkaraktär hos de här binamnen har de stora
likheter med andra moderna vardagliga binamn, t.ex. en lika tydlig tillkomsthistoria, en lika tydlig namngivare, ett lika tydligt situationellt användningsområde och en användning som uppfattas som särskiljande av namnbäraren.
I undersökningsmaterialet är det mycket vanligare att kvinnor bär binamn med det här särdraget och det finns ett statistiskt samband här,38 men
det finns något exempel på dem även hos män. Det är 10 % (19 st.) av kvinnornas binamn som har det här särdraget och 2 % (2 st.) av männens (Farbror Barba och Barbaflott). De mest appellativiska tilltalen inom namngruppen förekommer nästan enbart bland kvinnliga namnbärare i materialet,
t.ex. Baby, Gulle, Gullet, Hjärtat (2 st.), Lenigumman, Lillan, Pluttinuttan,
38

x2-analys ger: p 0,008, df 1, x2 7,140.
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Pussel och Svetthjärtat. Jag ser tre tänkbara förklaringar till att binamn med
det här särdraget är mindre vanliga bland männen i materialet. Den första
möjligheten är att de här namnen faktiskt reellt är mindre vanliga, en annan
är att de kanske inte uppfattas lika tydligt som namn utan mer som appellativ
av manliga namnbärare, och den sista möjligheten som jag ser är att färre
män vill uppge att de bär binamn som kan placeras in i den här namngruppen.
När reciproka binamn används signalerar talaren en upplevelse av likställd status, en avsaknad av social distans och en frånvaro av tvång. Kort
sagt, att samtalet på det hela taget är positivt polite för att tala med Brown &
Levinson (1987 avsnitt 5.3). En förmodad avsaknad av reciprocitet finns i
materialet vid binamn som har särdraget »smeksamma positionsbestämningar», eftersom så mycket färre män i materialet har rapporterat att de bär binamn med det här särdraget. Därför finns det anledning att anta att det rör sig
om icke-reciproka binamn som därmed indikerar en genuskonstruktion. Eftersom ett icke-reciprokt tilltal av det här slaget kan signalera underordning
mellan samtalsdeltagarna (Eckert & McConnell-Ginet 2003 s. 161), kan
kvinnans underordning visavi mannen indikeras även i intima situationer där
de här binamnen används mest frekvent (se avsnitt 2.4).39

3.3 Kapitelslutsatser
Analysen i kapitlet baseras på binamnens ursprungskälla som i nästan alla
fall är antingen ett onomastikon eller ett lexikon. Det här ger från början
binamnen olika förutsättningar och följdverkningar. Det är t.ex. vanligare att
binamn som har sitt ursprung i lexikonet också har något särdrag ur innehållskategorin (se avsnitt 3.2.3). Det är vanligt i materialet att de binamn
som hämtats från lexikonet innehåller ytterligare särdrag som »händelse»
eller »egenskap», t.ex. Bullen (m), Grejen (k), Pussel (k) och Sköldpadda(n)
(k). I andra fall kan beskrivningen av binamnsbäraren vara mer symbolisk,
och den direkta likheten med namnbäraren mindre tydlig. Flera av de appellativiska binamnen kan t.ex. rymma gemensamma minnen eller skämt som
utspelat sig inom en grupp.
39

Sett på det sättet kan positionerande ömhetsbetygelser vara problematiska (Wolfson &
Manes 1980). Lingvistiska exempel på den relativa underordningen går att avläsa i det vardagliga samtalet inom paret som sker på hans villkor men på hennes initiativ. Inom ett par
eller i en kärnfamilj driver kvinnan samtalsarbetet samtidigt som hon blir underpositionerad i
jämförelse med mannen (Fishman 1978 s. 404 f., Ochs & Taylor 1995 s. 118 f.). När binamn
har skapats och används av kvinnans partner kan detta vara ett exempel på den relativa underordningen inom en relation. Den här underordningen innebär att det vanligen är mannen i
relationen som har bättre jobb och karriär. Även om kvinnan skulle ha en hög position så har
sannolikt hennes man en ännu högre, vilket är en komponent i det som skapar den relativa
underordningen inom paret (Haavind 1985 s. 21).
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Det finns 35 personer som bär identiska binamn som någon annan i
materialet – Jonte (m), Myran (m), Nicke (m), Pelle (k+m), Hanna (k), Hjärtat (k), Jojo (k), Kajsa (k), Knoppen (k+m), Lillan (k), Lisa (k), Lotta (k),
Majsan (k), Mia (k), Nilla (k), Ninni (k) och Stina (k). Vanligen är binamn
som bärs av två personer hämtade från ett onomastikon. Sammantaget finns
det tre namn, Hjärtat, Knoppen och Myran, som har hämtats från det appellativiska lexikonet och som bärs av två personer vardera. Detta tyder på att
(det appellativiska) lexikonet, genom sin stora variationsmöjlighet, ger något
större möjligheter till en individualiserande namngivning än onomastiskonet.
Via sitt lexikon har namngivaren så oändligt många fler möjligheter för
namnskapande än via sitt onomastikon. Ett gemensamt onomastikon består
av ett ändligt antal namn, vilket leder till en större risk för att flera personer
får samma binamn än om namnet hämtas från lexikonet. Det vi ser är en
fråga om värderande singularitet (Andersson 1994 s. 34 f.). Genom att skapa
ett binamn som till sin bildning ligger nära den (appellativiska) lexikala polen ökar möjligheten till i första hand individualisering, men även till intimisering, eftersom en individualisering som drivs tillräckligt långt övergår
i en allt ökande intimitet.
Positionsbestämmande substantiv är i grunden kategoriserande, medan
egennamn är individualiserande (Sjöblom 2006 s. 69). Det här kan dock
förändras när appellativets positionsbestämmande egenskap förs över till
binamnet genom att namngivaren bryter ut och individualiserar ett ord eller
möjligen en del av ett ord som är appellativiskt och därmed kategoriserande.
Följden blir att ett egennamn skapas samtidigt som namnbäraren, namngivaren och namnhöraren kan uppfatta det överförda positionsbestämmande draget i binamnet. På det här sättet kan ett binamn användas för att skapa, upprätthålla eller markera en relation. Flera av binamnen, såsom Hjärtat (k),
Pussel (k), Sköldpadda(n) (k) och Teppe (k), innehåller en positionsbestämmande aspekt som kommer just ur den intimitet som kan ligga i en svagare
namnkaraktär. Till följd av ett binamnsval som ligger vid den lexikala polen
kan man dra nytta av appellativens inneboende positionsbestämning.
För att identifiera någon kan däremot ett egennamns appellativiska betydelse vara irrelevant (Dalberg 1985 s. 128, 2002 s. 12), vilket alltså inte behöver vara fallet för att signalera intimitet. Där finns det istället anledning att
anta att delar av den semantiska betydelse som ligger i appellativen följer
med vid övergången till ett binamn (jfr Sjöblom 2008 s. 419). Flera informanter lyfter fram hur appellativets betydelse förs över till binamnet, och att
betydelsen är viktig för binamnsvalet så som namnbäraren uppfattar det.
Detta exemplifieras av tre citat, som har hämtats från enkätmaterialet där
Knoppen, Touch och Loppan berättar om namngivningen ur namnbärarperspektivet: »pappa tyckte väl att jag var en liten människoknopp», »jag spelade bordtennis och jag skrek touch när bollen rörde nät och jag vann», »jag
var så smal så det blev lilla Loppan först».
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Det finns en ganska stark koppling mellan särdragen »händelse» och
»lekfullhet och humor». Ofta är de binamn som har kommit till genom en
enstaka händelse skämtsamma eller skämtsamt menade, det vill säga någon
banal händelse i namnbärarens liv har vid namnbildningstillfället uppfattats
som humoristisk eller lekfull. De här binamnen rymmer också ett stort djup,
eftersom de utgör en påminnelse om den roliga händelsen som samtidigt kan
vara ett (positivt) gemensamt minne varje gång de används. Exempel på
sådana här binamn är Barbaflott (m), Brödgubben (m), El-in-stallation (k),
Pannan (m), TBC (m) och Touch (m).
Det är även möjligt att observera en skillnad beträffande fördelningen av
särdragen som skulle gå att förklara med existerande genusskillnader och
könsroller i samhället (se avsnitt 2.3, 2.3.1 och 2.4). Hit hör den förhållandevis låga andelen kvinnliga binamn som har särdraget »händelse». Av kvinnors binamn har 2 % det särdraget, medan 10 % av männens har det och
statistiska beräkningar visar att det finns ett samband.40 Iakttagelsen stärks
ytterligare av att det internationellt har gjorts samma observation, då kvinnors binamn i större utsträckning baseras på deras fysiska företräden
(Phillips 1990 s. 284). Samtidigt har 15 % av kvinnornas binamn särdraget
»egenskap», som utgör en beskrivning av namnbäraren. Det sistnämnda
särdraget finns i 14 % av männens binamn, vilket är en ungefär lika stor
andel som av kvinnornas binamn. En försiktig tolkning av de båda särdragen
»händelse» och »egenskap» i mitt material är att det förekommer en tendens
till skillnader som förstärker traditionella könsroller.
Ytterligare en skillnad mellan kvinnors och mäns binamn som framträder
i materialet och som är svårförklarad utan ett genusteoretiskt anslag är skillnaden vid den upplevda namngivningsorsaken »smeksamma positionsbestämningar». Här uppger kvinnorna tydligt att de tror eller anar att 10 % av
namnen har tagits i bruk tack vare själva smeksamheten. Motsvarande andel
bland männens binamn är 2 %, där det, som tidigare nämnts, föreligger ett
statistiskt samband.41 Liknande siffror visas av Betty Phillips (1990 s. 286) i
ett amerikanskt material. I hennes material kommer 15 av kvinnornas binamn från den manlige partnern medan endast 3 av männens kommer från
den kvinnliga partnern. Binamnen med en positionsbestämmande karaktär,
vilka anger relationen mellan talaren och mottagaren, ger också en signal till
eventuella åhörare om den speciella relation som föreligger mellan namngivare och namnbärare. Den här typen av smeksamt positionsbestämmande
tilltal ökar följaktligen intimiteten mellan sändare och mottagare.
I mitt moderna binamnsmaterial går det därtill att avläsa såväl traditionella binamnsgivningsdrag som innovativa språkförändringsmönster (jfr Kvillerud 2007 s. 117 ff.). De nedärvda namnmönster som syns är främst förekomsten av traditionella inspirationskällor och namngivningsmönster, såsom
40
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x2-analys ger: p 0,003, df 1, x2 8,867.
x2-analys ger: p 0,008, df 1, x2 7,140.
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namnbärarens utseende, egenskaper, yrke eller sysselsättning. Dessa mönster
existerade redan under fornsvensk tid (Janzén 1947 s. 50 ff.). Samtidigt är
det i olika utsträckning möjligt att iaktta vissa pågående språkförändringar i
svenskan. En av dessa är en ökande grad av intimitet (Mårtensson 1988b s.
143 ff., 1990 s. 38 ff., Josephson 2004 s. 89 ff.). Det vore därför förväntat att
binamnsbruket skulle öka, eftersom binamn per se är intimitetsskapande,
men det är svårt att avgöra om så är fallet, eftersom det saknas tidigare
undersökningar av den här typen att jämföra med. Studier av tidningsmaterial indikerar dock att bruket har minskat de senaste 40–50 åren, vilket är en
förändring som bland annat förklaras med just den ökade intimiteten, där dureformen tillät alla att bli mer intima med varandra utan att använda binamn
(Lindstedt 1989 s. 67, 2004 s. 6 f.).
Man kan också lägga märke till en annan pågående förändring, nämligen
internationaliseringen av svenskan, främst genom engelskan (jfr Kvillerud
2002 s. 137, Josephson 2004 s. 60 ff.). Flera av binamnen i materialet är
hämtade från engelskspråkigt håll, t.ex. Baby (k), Cheff (m), Euroboy (m),
Shortan (k) och Shorty (k). Det är inte första gången som det går att avläsa
en internationell påverkan på namnbruket i Sverige, eftersom detta, liksom
andra delar av språket, under lång tid varit utsatt för influenser från andra
språk- och kulturområden (t.ex. Gustafsson 2002 s. 118 ff., Brylla 2004 s. 9
ff., Aldrin 2011a s. 149 ff.).
Även förhållandet mellan talat och skrivet språk håller på att förändras i
svenskan, vilket är ännu en språkförändring som exemplifieras i det undersökta materialet. I detta sammanhang avser jag en mer bokstavlig skillnad
mellan tal- och skriftspråk än vad t.ex. Reinert Kvillerud (2007 s. 83 ff.) gör.
När han delar in sitt binamnsmaterial gör han skillnad mellan namn som har
bildats i enlighet med skriftliga förlagor, och som därför antas mer skriftspråkligt förekommande, och förkortningar av förnamn, t.ex. Babs för Barbro, som sorteras som talspråksnamn. Den mer bokstavliga åtskillnaden
mellan talspråk och skriftspråk i mitt undersökningsmaterial yttrar sig istället
så att det ibland finns binamn som enbart hör till den ena eller den andra
kulturen. I de fall då ett binamn enbart förekommer i talspråket har detta
aldrig varit nedtecknat eller stavat. Det lyder alltså inte under några tydliga
svenska stavningsregler, utom möjligen en form av fonetisk uttalstrogen
stavning. Ett exempel på ett binamn som enbart hör till en talkultur är
Lainitch (k).
Exempel 1
Ur intervju 0049
B. Och sedan så, min mamma brukar
kalla mig för Lainitch. Det går ju
knappt att stava men jag vet inte var
hon har fått det ifrån heller.
Aa. Nej, det var inte helt enkelt.
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B. Men det är bara min mamma som har
kallat mig för det.
Aa. Kan man skriva så tror du?
B. Ja, eller med a eller för det blir
Lai... jag vet inte, Lainitch.
Binamn som talspråkskonstruktion har naturligtvis funnits tidigare än som
skriftspråkskonstruktion (om inte annat så för att skriftspråket inte alltid har
varit vars och ens egendom). Nyheten är snarare att det finns binamn som
enbart förekommer i skrift, eller som skapats i en helt skriftspråklig kontext.
Binamn som enbart existerar i skriftspråket går därför inte alltid att uttala. I
det undersökta materialet syns skriftspråkskulturen bäst genom internetnamn
och inloggningsuppgifter som tillsammans utgör en särskild form av binamn
(se vidare Carlquist 2005). I internetvärlden behövs ofta någon form av registrerat medlemskap för att man ska kunna delta aktivt i olika forum, och i
och med en registrering uppmanas personen att uppge ett så kallat alias, ett
binamn. I den virtuella världen pågår sedan samtal mellan kompisar, vänner
och bekanta som träffas och chattar och som i många fall inte känner till
något av varandras officiella namn (Carlquist 2005 s. 89). I vissa chattsammanhang får då dessa binamn en särställning eftersom de kan vara det enda
namn som en person är känd under. Sett på det här viset har alltså den
ökande teknifieringen, som påverkar hela svenska språket (Josephson 2004
s. 104 ff.), stor betydelse också för binamnen. Eftersom internetnamn är
skapade för skriften, och inte behöver kunna sägas och höras utan endast ses
(jfr Carlquist 2005 s. 99, Hämäläinen 2013 s. 215), kan de här namnen vara
konstruerade med både bokstäver och siffror, t.ex. Dalleman0, vilket gör
dem ännu svårare, för att inte säga omöjliga, att uttala. Det är istället den
visuella effekten som är viktig.
Ett annat exempel på ett inloggningsnamn som är svårt att uttala för en
svenskspråkig person är Krfo. Här rör det sig om ett binamn som används i
hela arbetsplatskontexten, men som har uppkommit utifrån ett tekniskt
inloggningsbehov. Kanske leder just den här överspridningen från arbetsdatorns skriftspråk till arbetsgruppens talspråk till uppfattningen hos informanterna att det, trots namngruppens speciella egenheter, fortfarande är ett binamn. En del binamn speglar alltså en utpräglad talkultur och andra en utpräglad skriftkultur och dessa möts inte alltid, men ibland sprids de mellan
de båda kulturerna.
Jonas Carlquist menar att det endast går att göra jämförelser mellan internetnamn och binamn beträffande språklig uppbyggnad, eftersom den sociala kontexten är så olikartad då internetanvändaren vanligen benämner sig
själv (Carlquist 2005 s. 95 f.). När internetrelaterade namn sprids utanför den
virtuella kontexten så att de även används IRL (in real life) menar jag att
deras användning går att jämföra med andra binamns. Eftersom det finns
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någon som väljer att använda de här binamnen som individnamn går det
kanske till och med att säga att internetnamn delvis är eller blir binamn.
Nära besläktad med frågan om binamnens förekomst i tal- och/eller
skriftspråk är graden av tillfällighet eller beständighet hos binamnen, eftersom skriftspråket har en stabiliserande inverkan på spåket, vilket talspråket
delvis saknar. Förnamn är en beständig namntyp, medan binamn kan vara
mer tillfälliga konstruktioner. Binamnet går att prova och använda under en
period eller i vissa sammanhang för att därefter bytas ut, medan ett förnamnsbeslut, efter en kortare prövotid (Aldrin 2011a s. 35), inte kan ändras
lika enkelt. Därför blir binamn till intet förpliktigande, och namngivaren
behöver inte ta ett lika stort ansvar för dem. Mot detta vänder sig dock forskarna Vivan de Klerk och Barbara Bosch (1996 s. 533) som baserat på ett
sydafrikanskt material visar att 80 % av ungdomars binamn alltid används,
eller åtminstone används ofta.

3.4 Kapitelsammanfattning
Syftet med det här kapitlet är tudelat: dels att redogöra för det insamlade
materialet, dels att sortera det så att presentationen ger en rättvisande bild av
dess eventuella för- och nackdelar. Materialet låter sig bäst infångas och
beskrivas genom en särdragsanalys som är inspirerad av det semantiska fältet. Den här indelningen går säkert att diskutera vid enskilda namn, men dess
fördelar vid materialanalysen har varit fler än dess nackdelar.
Den använda särdragsmodellen utgår från binamnens källa, som i de
allra flesta fall har befunnits vara antingen onomastikonet eller lexikonet.
Baserat på binamnets källa har sedan särdrag som rör namnets bildning förts
till. Nästa grupp särdrag berör binamnens innehåll. Till den här särdragsgruppen har de specifika dragen »händelse», »egenskaper», »plats i syskonskaran» och »yrke/sysselsättning» förts. Den sista gruppen av särdrag
berör namnbärarens upplevda namngivningsorsak. Under den här paraplybeteckningen finns särdragen »särskiljande», »uttalslättnad», »humor och lekfullhet» samt »smeksamma positionsbestämningar».
Vissa regelbundenheter mellan särdragen går att observera. De flesta
binamn i materialet baseras på vårt onomastikon, men det är vanligare att de
binamn som har sin ursprungliga källa i lexikonet också bär de innehållsliga
särdragen »händelse», »egenskaper», »plats i syskonskaran» eller
»yrke/sysselsättning». Detta är logiskt, eftersom de appellativ, verb eller
adjektiv som finns bland de binamn som hämtats från lexikonet har en betydelse i allmänspråket. För att binamn med en onomastisk källa ska få de här
särdragen krävs i princip en uppkallelse, som genom just detta ger ett tydligare innehåll till ett sådant här binamn.
Slutligen har en diskussion beträffande resultaten förts. Diskussionen har
berört kopplingar som är rimliga att göra mellan särdragen, men jag har även
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indikerat ett samband mellan det moderna binamnsmaterialet och såväl traditionella binamnsmönster som moderna språkförändringsmönster i svenskan.
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4 Uppkomsten av moderna binamn

I det här kapitlet kommer jag att fördjupa mig i frågor som ligger nära
språksociologin, och därför hämtas det teoretiska anslaget i stor utsträckning
från det forskningsområdet. Utgångspunkten är namngivningstillfället där
namngivaren och namnbäraren står i fokus, och utifrån detta kommer traditionella språksociologiska variabler att användas för att belysa språklig variation som innefattar ålder, framför allt ungdomsperioden, kön och situationsvariation (se kap. 2).
I vissa avseenden bygger mitt resonemang vidare på resultaten av särdragsanalysen som har presenterats i kapitel 3, men i den här delen ingår inte
riktigt alla binamn som förekommer i materialet, eftersom den information
som ligger till grund för iakttagelserna ibland inte finns att tillgå i informanternas och deltagarnas berättelser. Därför baseras den här undersökningsdelen på 178 binamn som bärs av kvinnor och 87 binamn som bärs av män,
totalt 265 binamn. I kapitlet kommer jag att diskutera hur binamn kan fungera som identitetsskapare. Mer specifikt kommer följande frågor att fokuseras:
1) I vilka namngivningsmiljöer uppkommer binamnet?
2) Vilken typ av binamn förekommer i de olika namngivningsmiljöerna?
3) Hur gamla är namnbärarna när binamnen uppkommer?
4) I vilka situationer används respektive används inte binamnet?
Kapitlet kommer att avslutas med en diskussion av de redovisade resultaten.

4.1 Namngivaren
Att avgöra vem som är den exakte namngivaren är svårt, men i de fall forskare har lyckats dokumentera detta är det i allmänhet en man som får äran av
påhittandet (Skipper & Leslie 1988 s. 201). I mitt material kan jag inte se
exakt vilken person som är den absolut första att använda ett binamn, och
därför ägnar jag större intresse åt namngivargruppen, som vanligtvis sammanfaller med namngivningsmiljön. Vissa tendenser i materialet beträffande
den enskilde namngivaren kan trots detta vara värda att nämna. Namngivaren är i allmänhet en person som står namnbäraren nära, till och med
mycket nära, åtminstone vid namngivningstillfället. I de fall då namnbäraren
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kan komma ihåg vem det är inom ett kompisgäng som har hittat på binamnet
allra först, beskrivs den här personen ofta som en bästis, eller eventuellt en
person som vill bli bästis.
Namnskaparen tillskrivs en viss status enligt internationella studier
(Harré 1980 s. 81, Skipper & Leslie 1988 s. 200, Zaitzow, Skipper & Bryant
1997 s. 83, Zaitzow 1998 s. 29), något som jag delvis skulle vilja koppla till
någon form av dold prestige, ett språkdrag som förknippas med manlig arbetarklass (Edwards 2009 s. 350). Dold prestige används ofta om slang-, dialekt- eller svordomsbruk, där användningen av språkliga drag som har låg
status i den större språkgemenskapen förklaras genom den prestige som det
skänker användaren att göra tvärt emot andra (Gunnarsdotter Grönberg 2004
s. 291 ff., Eriksson 2005 s. 72 f.). Viss likhet med detta kan föreligga vid
binamnsanvändning som kan ge brukaren en viss prestige inom en grupp.
Ganska sällan förefaller namngivaren, i det fåtal fall då en särskild person går att identifiera, vara en auktoritet om man bortser från föräldrar. Vid
något tillfälle i materialet är det dock en lärare som har hittat på ett binamn,
t.ex. Magica de häx (k). Men i jämförelse med kompisnamngivningen som
pågår i skolan är namngivarna av de här båda nämnda namngivargrupperna
försvinnande få i materialet.

4.2 I vilka gruppmiljöer uppkommer binamnen?
En bra grogrund för att binamn ska skapas och användas är informella grupperingar, t.ex. ett idrottslag eller en släkt (Nilsson 2008a s. 116). Därför är
det inte så konstigt att mitt material visar att det är vanligt att namngivaren
och namnanvändarna sammanfaller, det vill säga informanterna uppger en
hel grupp som namngivare, trots att det rimligen inte kan vara ett helt sportlag eller en hel släkt som unisont sagt eller hittat på ett binamn för första
gången. Informanter och deltagare fokuserar istället på den miljö där binamnet först uppstår. Spridningen av ett binamn förefaller inom den här typen av
informella grupperingar vara så momentan, att informanten inte vet vem som
hittade på binamnet allra först. Ofta är därför skillnaden mellan namngivaren
och namnanvändarna oklar, eller ovidkommande. Det viktigaste för namnbäraren är inom vilken gruppmiljö eller informell grupp som binamnet används, åtminstone ur ett retrospektivt perspektiv, där det inte längre är möjligt för namnbäraren att komma ihåg exakt vem det var som först använde
binamnet (jfr Lidaräng 1982 s. 36).42
Det är heller inte så vanligt att binamn sprids mellan olika informella
grupperingar, men när det händer tycks det ganska ofta röra sig om de mest
konventionella binamnen, bildade efter förnamnet, t.ex. Bosse för Bo, Kicki
42
Däremot tycks namnbärarna i de flesta fall känna till anledningen till att binamnet existerar,
och tillkomsthistorien är av stor betydelse (Gustafsson 2015 s. 76 ff.).
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för Kristina, Lasse för Lars, Lotta för Charlotte, Mia för Maria, Nicke för
Nicklas och Tessan för Therese, det vill säga de binamn som kommer från
ett gemensamt svenskt binamnsonomastikon. I de här fallen är det svårt att
ens klarlägga om det handlar om regelrätt spridning eller om det är så att
konventionella binamn kan uppkomma i olika namngivningsmiljöer som
sinsemellan saknar kopplingar. Någon gång resonerar informanter eller deltagare till och med kring flera möjligheter till namnets uppkomst innan någon bestämd grupp, någon person eller något specifikt namngivningstillfälle
slås fast. Dessutom menar Daniel Vanderveken (1990 s. 98) att olika namn
också kan höra till olika världar på så sätt att ett binamn i en viss kontext är
ett uttryck för den specifika sändaren i just den kontexten. Därför kan ett och
samma binamn få olika betydelseinnehåll i olika kontexter även om bäraren
är densamma. Ytterligare en komplicerande spridningsväg uppkommer om
namnbärararen själv presenterar sig med binamnet vid mötet med nya personer.
I materialet har jag identifierat sex miljöer där det uppstår binamn: 1)
barndomsfamilj/släkt, 2) barndomskamrater (både inom och utom skolan), 3)
vänner i vuxen ålder (både som ung vuxen vid ankomsten till ett lärosäte
eller på första jobbet, eller som något äldre vuxen), 4) idrottskontext, 5)
partnern och 6) övriga. Det är inte alltid så lätt att skilja de här namngivningsmiljöerna åt, eftersom ett binamn kan spridas fort mellan dem. Figur 5
visar grafiskt i vilka namngivningsmiljöer de här analyserade binamnen har
uppkommit.
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Figur 5. Binamnens tillkomstmiljöer.
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Övriga

Allra vanligast är att ett binamn uppstår i barndomsfamiljen eller i barndomssläkten. I den här namngivningsmiljön har 34 % (91 av 265) av binamnen i materialet uppstått. En anledning som informanter och enkätdeltagare
nämner till uppkomsten av de tidigt utdelade binamnen är uttalssvårigheter
hos antingen namnbäraren själv, ett syskon eller ett annat närstående barn (se
vidare om detta i kap. 3). Den diminutiv som ofta uppkommer innebär i sig
själv »litenhet», vilket då skulle kunna understryka barnets position i familjen. Följaktligen skulle det ligga närmare till hands att skapa ett binamn till
någon som är eller uppfattas som liten. Binamnen som har uppkommit i
barndomsfamiljer är mycket diversifierade och består av både konventionella binamn som Nettan (k), Lisa (k), Lotta (k), Krille (m), Pelle (m) och
Robban (m), samt binamn vars namnkaraktär inte alls är lika tydlig, t.ex.
Grodan (k), Mailen (m), Smulan (k) och Vinkelhaken (k).
När det gäller tillkomstgruppen barndomskamrater menar jag kamrater
som hör till namnbärarens barndom och skolålder. Jag har valt att sammanföra kamrater i och utanför skolan, eftersom de båda kamratgrupperna sammanfaller så ofta att en uppdelning är omöjlig. Svårt är också att skilja mellan gruppen barndomskamrater och vänner som kommer in i namnbärarens
liv i vuxen ålder. Ett definitionsproblem som visar sig i materialet är den
generationsskillnad som föreligger då flera äldre personer har börjat arbeta i,
för en yngre generation betraktat, mycket låg ålder. Därför har grunden blivit
att skilja namngivargrupperna åt genom deras aktiviteter – barn- och skolaktiviteter å ena sidan och vuxenaktiviteter, t.ex. arbete eller eftergymnasiala
studier, å andra. Mellan de här grupperna finns alltså ingen skarp åldersgräns, utan grupperna definieras genom namnbärarens verksamhet vid tiden
för namngivningen.
Inom namngivningsmiljön barndomskamrater uppkommer i princip lika
många binamn som i barndomsfamiljen. Barndomskamratgruppen ligger
bakom 31 % (82 av 265) av binamnen. Bland kvinnor finns t.ex. binamnen
Gnaget, Jojjo, Lima, Linnet, Långkalsong, Saab, Sam, Sirran, Walle och
Äpplet och bland männen t.ex. Bocaj, Myran, Putte, Salle, Sorken, Svesa,
Sälen, Thordan och Warro. Ungdomar i skolåldern har utgjort forskningsmaterial vid flera tidigare undersökningar. Både nationellt och internationellt
har forskare valt att använda sig av skolungdomar för att genomföra binamnsundersökningar (t.ex. Wadensjö 1978, Busse 1983, de Klerk & Bosch
1997, Crozier & Dimmock 1999, Crozier 2002), vilket kan bero på att ungdomar är lättrekryterade informanter via skolan, och samtidigt är de i en
ålder då det förekommer mycket binamn (se avsnitt 4.5).
Den tredje största namngivningsgruppen i det undersökta materialet är
vänner i vuxenlivet. I vuxen ålder har 16 % (43 av 265) av binamnen i
materialet tillkommit, t.ex. Amuel (m), Barbaflott (m), Betan (m), Blomman
(m), Brö(gubben) (m), Bullen (m), Didrob (m), Gordon (m), Grynet (k),
Jönsson (k), Kenneth (k), Limpan (k), Marado (k), Mary Jet (k), Nasse (k),
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Röjes (k), Sam (m), Sammetslena (k), Sussi (k), Tjorven (k), Turbo (k), Vivi
(k) och YP (m).
Eftersom två tidigare svenska undersökningar (Lindstedt 1989, Nilsson
2008a) har baserats på svenska idrottskändisars binamn har jag valt att skilja
ut just binamn som skapats i en idrottskontext, trots att den här binamnsgruppen inte är så stor i mitt material (se figur 5). En viktig skillnad föreligger för en jämförelse av resultaten. I både Inger Lindstedts och Leif Nilssons
undersökningar är materialet hämtat från skriftliga källor, främst dagstidningar. Om mitt material hade samlats in genom tidningar hade mina informanters och deltagares binamn inte inkluderats, eftersom de flesta av de
här personerna aldrig har uppnått en stjärnstatus inom sin idrott och därmed
inte blivit omnämnda i pressen. De är vanliga idrottsutövare som under en
period av sina liv, oftast under skol- och ungdomstiden, har varit aktiva inom
en idrott, ofta en lagidrott. Inom informanternas idrottsliga verksamhet, har 4
% (11) av binamnen i materialet tillkommit, t.ex. Captain (m), Gahna (m),
Lejoninnan (k), Sabbe (m), Säva (m), Söder (m), Thierry Dali (m) och Turk
(k). Beläggen är inte så många och ska därför tolkas med försiktighet, men
det går att se en tendens till en övervikt (8 av 11) för manliga binamnsbärare
inom den här gruppen.
I mitt material har alltså en förhållandevis liten del av binamnen uppkommit i den idrottsliga kontexten. Det kan därför vara så att idrottens betydelse för binamnsgivning ibland har överskattats något i tidigare forskning
på grund av de materialskillnader som föreligger då binamn inom idrotten
ofta har fokuserats.
En annan namngivargrupp som har betydelse för namnbäraren i vuxen
ålder är partnern. Partnern, som i rollen som namngivare oftast är en man,
ligger bakom 6 % (16 av 265) av binamnen i materialet. Det är i samtliga fall
utom fyra en kvinna som fått binamnet och en man som givit det. I ett fall,
då en manlig informant har uppgivit ett partnerbinamn, är det ett mycket
konventionellt binamn, Uffe, och i ett annat fall är namnet Bambi. De båda
sista partnerbinamnen för männens del bärs av samme man och de är (Farbror) Barba och Barba flott.
Motsvarande binamn för kvinnliga namnbärare har många gånger ganska
svag namnkaraktär, kanske till och med svagare än mansbinamnen: Baby,
Ella, Emmet, Gianni, Hjärtat, Huldur, Mica, Nela, Pussel, Sköldpaddan och
Teppe. Det här stöds av engelskspråkig forskning, där Betty Phillips (1990 s.
286) rapporterar att alla manliga partnerbinamn i hennes material baserades
på förnamnet, medan motsvarande kvinnliga binamn utgjorde en variation av
smeksamma namn och beskrivande namn, t.ex. Angel, Babe, Honey, Hun,
Sweetie och SweetPea. I min undersökning får i allmänhet inte dessa binamn
någon spridning, utan de stannar mellan två personer som en intimitetsmarkör och emellanåt upplevs de så intima att informanten eller deltagaren inte
har velat uppge just dessa binamn i intervjun eller enkäten (se kap. 1).
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Den sista namngivargruppen, kallad övriga, är mer heterogen, och
namngivaren kan ha olika typer av relationer och kopplingar till namnbäraren. Här kan det röra sig om vuxna personer som har arbetat med barn, i t.ex.
skolmiljö, och fått binamn (som namnbäraren uppfattar som positiva) av
barnen. Så har t.ex. binamnen Citronen (k), Futharken (m), Olle (m) och
Sissan (k) uppkommit. I något fall har en pappa eller en mormor fått ett nytt
binamn av barn eller barnbarn. Ibland har det också kommit in nya binamn i
samband med en förändrad släktsituation då nya anhöriga har gifts in, vilket
hände vid t.ex. binamnet Gurro (k) som skapades av namnbärarens dotters
svärmor som endast talade grekiska och inte kunde uttala namnbärarens förnamn på korrekt sätt. Till den här namngruppen har jag fört 8 % (22) av binamnen som ingår i den här undersökningsdelen. Några andra namnexempel
som har placerats i gruppen övriga är Behelin (k) som skapats av föräldrarnas vänner, Nic (m) som började användas av den här mannens utbytesfamilj
i USA, Oja (m) som kom från mammans dagbarn och Snusan (k) som en
ingift svägerska hittade på.

4.3 Med fokus på genus
I förhållande till de ganska könsbestämda förnamnen (se avsnitt 2.3.1) är
många binamn mer könsneutrala på så sätt att det inte alltid är möjligt att
avgöra om det är ett binamn som bärs av en kvinna eller av en man, t.ex.
Sorken, Lili och Pussel. Ibland bärs dessutom samma binamn av både kvinnor och män, t.ex. Knoppen och Pelle, och mansnamnet Kenneth förekommer som binamn på en kvinnlig informant.
Om variabeln »genus» förs in i de sex grupperna där binamnsgivning
sker, går det att notera vissa skillnader beträffande namngivningen av kvinnor och män. Av de kvinnliga binamnen har 42 % skapats i barndomsfamiljen, vilket innebär att detta är den vanligaste miljön för binamns uppkomst
för kvinnornas del (jfr de Klerk & Bosch 1996, Nübling 2014 s. 108). För
männens del är det betydligt mindre vanligt (19 %) att binamnen uppkommer i den här namngivningsmiljön och skillnaden visar ett statistiskt samband.43 Den vanligaste tillkomstgruppen för männens binamn är istället
bland kamrater, där 38 % av binamn i materialet har skapats. Kvinnor får
också binamn i den här namngivningsgruppen, 27 % av binamnen, men inte
lika ofta som männen. Här är dock det statistiska sambandet inte lika tydligt.44 Som unga vuxna får männen 18 % av sina binamn och kvinnorna 15
% av sina vänner. En namngivarmiljö med stor diskrepans och ett statistiskt
samband mellan andelen binamn som skapats för kvinnor respektive män

43
44

x2-analys för barndomsfamilj/släkt ger: p 0,000, df 1, x2 12,582.
x2-analys för barndomskamrater ger: p 0,085, df 1, x2 2,960.
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finns inom den idrottsliga kontexten.45 Där skapas 2 % av kvinnornas binamn och 9 % av männens. Vidare kommer 5 % av männens binamn och 7
% av kvinnornas från en partner. Slutligen finns det 10 % av de manliga
binamnen och 7 % av de kvinnliga dito med ursprung i ett annat sammanhang eller i en annan krets. Grafiskt illustreras de här resultaten i figur 6.
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Figur 6. Fördelning av namngivargrupper där kvinnor respektive män får sina binamn.46

Ur ett genusperspektiv går det att konstatera att det bland kvinnor är ännu
vanligare än bland män att få binamn i barndomsfamiljen eller av sin partner
(se avsnitt 4.3), det vill säga de sammanhang som är de allra mest privata
och intima. Männens binamn uppkommer oftare än kvinnornas bland barndomsvänner som de möter i skolan, på fritiden eller inom idrotten. Genusskillnaden innebär att det förefaller vara en uppdelning i olika diskurser där
kvinnor får binamn i den vardagliga privata eller intima diskursen och män i
45

x2-analys för idrottskontexten ger: p 0,004, df 1, x2 8,284.
x2-analys för barndomsfamilj/släkt ger: p 0,000, df 1, x2 12,582.
x2-analys för barndomskamrater ger: p 0,085, df 1, x2 2,960.
x2-analys för vänner i vuxenlivet ger: p 0,504, df 1, x2 0,446.
x2-analys för idrottskontexten ger: p 0,004, df 1, x2 8,284.
x2-analys för partnern ger: p 0,491, df 1, x2 0,473.
x2-analys för övriga ger: p 0,399, df 1, x2 0,710.
46
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den vardagligt publika diskursen (se avsnitt 2.3, 2.4, jfr de Klerk & Bosch
1996 s. 530). Därför gynnar troligen forskningsmaterial som har hämtats
från mer publika sammanhang, som t.ex. tidningar och skola, mäns binamnsantal (se avsnitt 3.1).
Eftersom det finns en skillnad mellan de sammanhang då kvinnor får
som allra flest binamn och då män får det, tycks binamnens funktionsområden delvis vara olikartade för kvinnor och män (se avsnitt 2.3, 2.4). För de
yngre barnen (oftast flickor) är binamnet ett intimitetsuttryck och för de litet
äldre barnen (oftast pojkar) en solidaritetssignal. Det här mynnar ut i en genusidentitet med kvinnlig intimitet och manlig gruppsolidaritet. Det kan nog
vara så att binamnen, liksom pronomenet du under 1970-talet (se avsnitt
2.5.1), har både intimiserande och solidariserande betydelse – och dessa är
inte helt genusneutrala beträffande binamnen.
Binamn som bärs av kvinnor tycks alltså stå mer för intimitet och litenhet och de som bärs av män för mer solidaritet – inneslutning och uteslutning
– på samma sätt som ungdomsspråket kan göra. I skolåldern är binamn en
mer manlig företeelse (se avnsitt 2.3). Den inneboende förtroligheten och
intimiteten i binamnen ger en antydan om »litenhet», vilket leder tankarna
till en något mer underordnad maktposition. Den här typen av makthierarki
finns t.ex. mellan barn och föräldrar, elever och lärare samt mellan kvinnor
och män. Underordning (och litenhet) är också en del som ingår i den traditionella könskonstruktionen av »kvinna» (se avsnitt 2.3).
Även i ett internationellt perspektiv får, eller åtminstone uppger, kvinnor
fler binamn som har skapats i de mest intima sammanhangen, i deras familjer eller i parrelationen, medan det är mycket vanligare att män får binamn
bland vänner eller inom idrottslaget (jfr de Klerk & Bosch 1996 s. 532). Att
ge ett binamn till någon (som också tvingas acceptera det) är direkt knutet
till sociala maktstrukturer. När namngivaren är partnern kan det samtidigt
impliceras att denne är i en mer kraftfull roll gentemot namnbäraren (de
Klerk & Bosch 1996 s. 532). Eftersom binamnet ofta ges till barn, och både
därigenom och genom sin form indikerar »litenhet», skulle binamn som ges
till en kvinna av en man kunna understryka kvinnans relativa litenhet och
därmed underordning i parförhållandet. Det skulle också kunna vara ett sätt
att säkerställa eller eventuellt återställa maktbalansen inom paret om denna
på något sätt blivit rubbad. Särskilt försåtligt kan det bli genom att sådana
här binamn samtidigt vanligen uppfattas som varma, smeksamma och omtänksamma. Om det föreligger en dold avsikt av positionering mellan namnbrukarna kan det bli svårt att förkasta ett sådant här tilltal med bevarat ansikte för alla namnbrukare (jfr Adams 2009 s. 86, se även resonemanget i
avsnitt 3.2.4).
I det här sammanhanget är det också intressant att jämföra suffixen. Binamnsavledningar har också ett inslag av »suffigering, där man kan välja
mellan flera bekanta suffix, som de gamla feminina -a (Katta) och maskulina
-e (Nisse), och vidare de bestämda -an (Maggan) och i mindre mån -en
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(Svennen), och slutligen de mer specifikt hypokoristiska -is, -i, -san» (Riad
2002 s. 55). Binamnen som förekommer i mitt material bildas oftast med
suffixen -a, -e, -i(e), -is, -o och -an. Något av de här sex suffixen används
vid bildningen av 26 % av binamnen i materialet och bildningsmönstret är i
princip lika vanligt för kvinnor och män (28 % för kvinnors binamn och 25
% för männens). Det allra vanligaste suffixet för att bilda binamn utifrån
förnamnet är ett finalt -a (som används i 36 % av namnen som är bildade
med ett av suffixen), -e (25 %) eller -an (20 %).
Det är dock stor skillnad mellan kvinnliga och manliga binamnsändelser,
då -a är mycket vanligare vid kvinnors binamn och -e vid binamn som bärs
av män, vilket också visas av en statistiskt korrelation. Även de mindre vanliga finala -i(e) (12 %) och -is (2 %) är könsbundna på så sätt att båda två är
mycket vanligare bland binamn som bärs av kvinnor (jfr de Klerk & Bosch
1996 s. 537), men vissa av de här ändelserna är så ovanliga i en del grupper
att det inte riktigt går att belägga med statistisk analys. Det finala suffixet -o,
som dock inte är så vanligt i materialet, brukas däremot i lika hög grad för
bildning av mansbinamn som av kvinnobinamn. I figur 7 illustreras detta
grafiskt.
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Figur 7. Suffix vid binamnsbildning uppdelade på kvinnor och män.47

47 2
x -analys för -an ger: p 0,318, df 1, x2 0,996.
x2-analys för -a ger: p 0,003, df 1, x2 8,748.
x2-analys för -e ger: p 0,000, df 1, x2 33,978.
x2-analys för -ie ger: p 0,091, df 1, x2 2,865.
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Diagrammet visar hur suffixen fördelar sig mellan de sex binamnsbildningarna. Resultaten visar att ett kvinnligt och ett manligt suffixsystem kan urskiljas. Alltså återspeglas förnamnssystemet, där kvinnors och mäns förnamn
vanligtvis slutar på olika sätt (svenska kvinnonamn slutar t.ex. oftare på -a),
ganska väl även i binamnen. Det här understryker en språklig dikotomi mellan könen som markeras genom namngivning, även binamnsgivning. Också i
engelskspråkiga studier går det att utläsa att det förekommer en skillnad
mellan suffix som används i kvinnors respektive mäns binamn (Phillips 1990
s. 283), men det är i allmänhet inte samma suffix som är aktuella i det engelska materialet som i mitt svenska material.

4.4 Vilka binamn förekommer i olika
namngivningsmiljöer?
För att belysa vilka binamn som förekommer i olika namngivningsgrupper
har jag valt att utgå från resultaten av den särdragsanalys som genomfördes i
kap. 3. Det går att konstatera att det finns exempel på alla särdragen i de
studerade namngivningsgrupperna. Det här leder till svårigheter att göra
tydliga tolkningar av materialet, men trots allt finns en tendens som jag vill
lyfta fram. Mest påtagligt i materialet är att andelen binamn som innehåller
särdragen »händelse» eller »egenskap» är högre bland namngivande vänner
– både i barndomen och i vuxen ålder – än i barndomsfamiljen, även om
namngruppen också förekommer i barndomsfamiljen. Bland vännerna (i
både barndomen och i vuxen ålder) utgör de här binamnen 28 % av de namn
som skapats, medan motsvarande andel i (barndoms)familjen och släkten är
13 %, vilket är en iakttagelse som visar ett statistiskt samband.48 Exempel på
namn som har de här särdragen och som skapats av vänner är bland kvinnobinamnen Grejen, Kexet, Lill-Ingrid, Långkalsong, Mulle, Pelle, Saab, Yrvädret samt Äpplet och bland mansbinamnen Apan, Jesus, Knoppen, Myran,
Pannan samt Touch. Binamnen med de här särdragen är oftare bildade från
lexikonet, och Tomas Riad (2002 s. 53), som gör samma iakttagelse som jag,
menar att barns smeksamma namnformer troligen lättare sprids till vuxna där
de därmed befästs, medan de appellativiska bildningarna främst förekommer
och också stannar bland ungdomar.
Men eftersom det råder en övervikt för vänners skapande av binamn med
de här särdragen skulle jag vilja infoga att det delvis förefaller som om vänner i olika åldrar är mer lekfulla, kreativa och fantasirika i sitt binamnsskapande.

48

x2-analys ger: p 0,006, df 1, x2 7,609.
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4.5 Namnbärarnas ålder vid namngivningen
Man kan notera att det, utifrån namnbärarens livscykel, finns en kronologisk
ordning på de namngivningsmiljöer där binamn uppstår. Binamnsgivning
påbörjas redan i barndomsfamiljen och fortsätter sedan genom de sociala
kontakter namnbäraren möter under livet. Genom att lägga fokus på namnbärarens ålder vid binamnsgivningen tillkommer ett perspektiv som kort behöver kommenteras.
För att studera vid vilken ålder namnbärarna får sina binamn har jag
delat in materialet i femåriga åldersintervall – >5 år, 6–10 år, 11–15 år, 16–
20 år, 21–25 år, 26–30 år och <31 år. Eftersom undersökningen baseras på
binamn som vuxna informanter och deltagare kommer ihåg, kan det vara
lättare att minnas binamn som har kommit till senare i livet. Följaktligen
skulle det i så fall vara lättare för informanterna att påminna sig binamn som
uppkommit och använts närmare intervjutillfället, vilket troligen är de binamn som har tillkommit i något högre ålder. Å andra sidan har inte alla
informanter och deltagare i undersökningen uppnått en ålder som sorterar
under något av de äldre åldersintervallerna. Det skulle då följaktligen missgynna frekvensen av binamn i de äldre åldersintervallerna på motsvarande
sätt (se vidare diskussion i avsnitt 1.4.2).
Allra flest binamn tillkommer när namnbäraren är 0–5 år, vilket stämmer
väl överens med att de allra flesta binamn uppstår i namnbärarens barndomsfamilj. Näst mest binamn tillkommer i åldern 11–15 år, vilket motsvaras av
mellan- och högstadieåldern. Det här bekräftas också av det väl utvecklade
binamnsskapandet bland barndomskamrater (som ju har ett stort inflytande
på ungdomar i den här åldern).
Binamn uppstår alltså ganska tidigt i en persons liv – i barndomen eller i
ungdomsåren (jfr Leslie & Skipper 1990 s. 275). De flesta binamn kommer
till under namnbärarens femton eller tjugo första år, men redan i åldersspannet 16–20 år syns en tydlig nedgång i binamnsskapandet, vilket förstärks
ytterligare ju äldre namnbäraren blir. Binamnsgivningen avstannar allt mer
för att nästan helt upphöra när namnbäraren uppnått ungefär 25–30 år.
När namnbäraren blir äldre kan denne dock tilldelas binamn i kontakt
med nya personer där det finns en önskan om att en ömsesidig relation skapas och tydliggörs mot omgivningen. Dessutom kan det tillkomma binamn
om en partner är namngivare eller om det uppstår nya uttalssvårigheter när
en ny generation kommer. Grafiskt visas de här resultaten i figur 8.
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Figur 8. Andel binamn som kommit till i olika ålder hos namnbäraren.

Att binamn så ofta skapas under barn- och ungdomsåren kan antingen ses
som ett utslag av ungdomsspråket, som en konsekvens av kontaktsökande
vid en tid i livet när det uppkommer många nya gruppkonstellationer eller
både och. En effekt av ungdomsspråket är att klargöra de gränser som finns
mellan å ena sidan olika ungdomsgrupper och å andra sidan mellan hela
gruppen ungdomar och vuxna. Binamnen som en del av ungdomsspråket kan
då användas som en klassisk vi-och-dom-markör. Liksom andra språkliga
drag kan binamn användas för att skapa både intimitet och distans – inkludering och exkludering – mellan personer. Vissa personer, vilkas användning
av binamnet accepteras av namnbäraren, inkluderas och andra exkluderas.
Här kommer alltså ett binamn att vittna om både en viss tidsperiod i namnbärarens liv och en viss grupp som denne har, eller har haft, en ganska stark
samhörighet och solidaritet med.

4.6 När skapas och används binamn i en relation?
En annan fråga är när i relationen mellan namngivaren och namnbäraren ett
binamn uppkommer. Den här frågan är inte explicit ställd i enkätunderlaget,
men ofta kommer svaret ändå fram i frågor där det finns möjlighet att ange
fritextsvar. I intervjumaterialet besvaras den här frågan mer naturligt, eftersom intervjuerna rymmer betydligt mer kringinformation än enkätmaterialet. Oftast tillkommer binamnen på ett tidigt stadium i en ny relation, gärna
med en trevande kontaktsökande eller relationsskapande funktion (se kap. 5).
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I mitt material syns att binamn gärna skapas i samband med att namnbäraren träffar nya människor och kommer in i nya sammanhang. Ett nytt
sammanhang som påfallande ofta nämns i mina intervjuer är studietiden och
det är då allra vanligast att binamn bildas alldeles i början av studieperioden.
I barndomen etablerar man sin identitet inom familjen, därefter med kamrater, och delvis är binamnen en komponent i detta identitetsskapande och i
denna positionsförhandling (se avsnitt 2.3).
Det har heller inte ställts någon explicit fråga om den situationella användningen av olika binamn, men i intervjuerna och i vissa enkäter har detta
trots allt kommit fram. Många informanter menar att binamnet inte skulle
användas i mycket strikta sammanhang, t.ex. på banken eller av myndigheter. Binamnet används »alltid av mannen, utom vid t.ex. bankärenden», av
»alla utom vid myndighetskontakter» eller »[n]ästan alltid. [Det officiella
namnet] anges bara inom sjukvård och i kontakt med skatteverket och andra
myndigheter». (Exemplen är hämtade ur enkätmaterialet.) Det här tyder på
en situationell variation där binamnet inte är acceptabelt i alla tänkbara situationer, utan kontexten spelar en avgörande roll. Endast vid något enstaka
konventionellt binamn, t.ex. Lotta, menar namnbäraren att binamnet används
av alla oavsett situationell variation.

4.7 Kapitelslutsatser
Genomgången visar att binamnsbruket fyller funktionen att skapa en gemensam kontext, samtidigt som det krävs en gemensam kontext för att binamnen
ska uppstå. Genom ett binamn kan en relation återskapas varje gång namnet
används, samtidigt som både en individuell identitet och en grupptillhörighet
formas. En viss del av relationen kan på det här sättet lyftas fram och tillfälligtvis förstärkas, eller en tolkning av yttrandet kan synliggöras och fördjupas.
Olika identitetsskapande processer (se avsnitt 2.5.3) torde även kunna
vara verksamma parallellt och därigenom ömsesidigt påverka varandra. Vid
binamnsbruket kan en identitet hos namnbäraren, men även hos övriga
namnbrukare, utmejslas genom att vissa egenskaper och händelser har ansetts vara så utmärkande att de har givit upphov till ett namn. Binamnen
Shortan och Sköldpaddan är exempel på när identiteten tillskrivs en namnbärare genom att namngivaren i det här fallet accentuerar vissa detaljer i namnbärararens utseende eller egenskaper som kan påverka namnbäraren genom
ett tydliggörande av just dessa drag. Eftersom binamn är lätt utbytbara, och
namnbäraren kan ha flera, kan identiteten förändras både utifrån tiden och
gruppen. Följaktligen kan olika binamn som namnbäraren bär i olika gruppkonstellationer reflektera olika sociala behov och motiv.
Genom ett sådant gruppbaserat identitetsskapande befästs en identitet för
både namngivaren och namnbäraren. Den identitet som åskådliggörs genom
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ett binamn kan vara mer föränderlig och tillfällig än om identiteten istället
skulle speglas i ett förnamn. Som markör för gruppsammanhållning kan
avsaknaden av binamn å andra sidan samtidigt markera exkludering ur en
grupp.
Identiteten är föränderlig beroende på t.ex. situationen eller förändrade
konstellationer, men en eventuellt förändrad identitet kan också med lätthet
återskapas med hjälp av binamn. Den identitet som namnbrukarna tillsammans bygger upp är ett skapande och återskapande varje gång binamnet används. För att samtalet ska fungera smidigt krävs dock att samtalsdeltagarna
är överens om det identitetsskapande och den betydelseförändring som binamnsanvändningen leder till och att de accepterar denna. I ett binamnsmaterial är det tydligt hur olika identiteter kan lyftas fram eller förstärkas för
en individ, liksom att identiteten hela tiden är förhandlingsbar och visar en
flytande identitetskonstruktion, där binamnet – eller avsaknaden av detta –
indikerar vilken identitet namnbrukarna intar. Identiteten tydliggörs genom
det binamn som har valts, de situationer då det används och av vem det används (se avsnitt 2.5 och 5.2). De tydligaste identiteter som konstrueras av
binamn och som går att avläsa i binamnsmaterialet är ungdomsidentitet och
genusidentitet.

4.8 Kapitelsammanfattning
Flera språksociologiska aspekter är möjliga att studera genom binamn. En av
dessa aspekter är inom vilken namngivargrupp ett binamn växer fram. Här
har jag kunnat identifiera sex grupper: 1) barndomsfamiljen eller släkten, 2)
barndomskamrater, 3) vänner i vuxenlivet, 4) idrottskontexten, 5) partnern
och 6) övriga. Den grupp där flest binamn uppstår är barndomsfamiljen som
följs av barndomskamrater där nästan lika många binamn skapas. Även inom
gruppen vänner i vuxenlivet uppkommer en mängd binamn, medan däremot
namngivarmiljön inom en idrottslig kontext inte är av lika stor betydelse i
det undersökta materialet.
Vid en närgranskning av de här aspekterna framkommer också en genusskillnad då kvinnor i större utsträckning än män får binamn, dels i barndomsfamiljen, dels av sin partner senare i livet. Män får istället fler binamn än
kvinnor av sina barndomskamrater och inom en idrottslig kontext. Mönstret
som framträder är alltså att kvinnor får sina binamn i ännu mer intima miljöer än vad männen får.
I kapitlet visas också att det föreligger en skillnad mellan kvinnornas
respektive männens binamnssuffix. För kvinnornas del är det i fallande ordning vanligare att ett binamn slutar på -a, -an eller -i(e). För männens del är
det vanligast med suffixet -e. Det noteras även att namnbärarens ålder sammanfaller med den implicita åldersangivelse som föreligger vid namngiv89

ningsmiljöerna på så sätt att de flesta binamn tillkommer under namnbärarens första 20 levnadsår.
Resultaten diskuteras också ur identitets- och intimitetsperspektiv. De
identiteter som främst lyfts fram är genus- och ungdomsidentitet.
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5 Tre funktioner hos binamn

Även om särskiljande mellan personer är en viktig anledning för att använda
egennamn förekommer också diskussioner om andra funktioner som ett
egennamn kan ha. Terhi Ainiala diskuterar egennamnens betydelse för yttrandets tolkning utifrån ett ortnamns- och särskilt artefaktnamnsrelaterat
perspektiv. Hon visar hur inofficiell urban namngivning fungerar på ett sätt
så att likheterna med inofficiell personnamnsgivning, det vill säga binamn,
blir tydlig (Ainiala 2005 s. 21 f., 2008 s. 10 ff.). Andra forskare har diskuterat hur namntilltalet kan påverka ett yttrande pragmatiskt. Av störst betydelse för det här kapitlet är Mikael Adams (2009), som behandlar binamnens
pragmatik genom att kombinera Penelope Browns & Stephen Levinsons
politeness-teori (1987) med John Searles (1969) och John Austins (1975)
teorier om talakter. Adams fokuserar främst på den illokuta kraften hos binamn och visar att binamnen gör något med både yttrandet och namnens
bärare, på ett sätt så att binamnen blir en maktfaktor i samtalet (se avsnitt
2.3.2 och 2.4).
Även när författare av skönlitterära verk väljer personnamn och eventuella binamn till fiktiva karaktärer kan de använda namnen som ett litterärt
grepp för att förmedla avsedd stämning och förståelse av den skrivna texten
(Kvillerud 1985, Windt-Val 2009 s. 36 ff., Hermansson 2015 s. 111 f.). Tack
vare olika typer av egennamn kan både den fiktive och den faktiske talaren
bland annat välja att ge utsagan olika formalitetsgrad. Användningen av ett
namn vid tilltal av en person skapar en intimare känsla i samtalet än endast
ett så kallat noll-tilltal (se avsnitt 2.5.1). Genom att använda binamn istället
för, eller parallellt med, de officiella namnen kan talaren (sändaren) signalera fler funktioner, t.ex. högre eller lägre grad av intimitet, relation till
namnbäraren (mottagaren), skämtsamhet och så vidare, vilket tydligt visar
binamnens potential som språklig resurs. I själva verket är binamnen starkt
beroende av den sociala kontext där de förekommer, kanske till och med så
mycket att binamnen skulle kunna förstås som deiktiska (Adams 2009 s. 82).
Därför förväntas deltagarna i samtalet också veta vilket namn som är rätt att
använda vid olika tillfällen – både när det gäller relationen och situationen.
Resonemanget utgår från att ett yttrande produceras för att det finns en avsikt eller funktion, vilket betyder att det föreligger en nära koppling till
pragmatiken i min tankegång (Leech 1983 s. 15) (se vidare om detta i avsnitt
2.1).
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I föreliggande kapitel kommer jag att närma mig några av de pragmatiska och sociala funktioner som ett binamnstilltal kan ha – hur namntilltalet
kan uppfattas och förstås – genom att diskutera och analysera citat från
undersökningsmaterialet. Binamnens funktioner syns vanligtvis lättare i intervjumaterialet än i enkätmaterialet, eftersom det krävs längre berättelser än
vad som är möjligt i enkätformat för att de här mer omedvetna funktionerna
ska framträda. Därför bygger analysen i det här kapitlet främst på intervjumaterialet.
De funktioner som diskuteras i kapitlet ska inte ses som de enda tänkbara, utan det skulle kunna finnas fler. Antalet funktioner beror på de grunder jag valt att dela in materialet på. Binamnsfunktionerna som diskuteras är
ganska grovt indelade, och flera av dem innehåller också underavdelningar
eftersom det är svårt att hålla isär deltagarnas resonemang, då flera markörer
samtidigt kan vara aktiva i ett yttrande.
Basen för min analys är tre huvudfunktioner: affektiv funktion, relationsfunktion och positionerande funktion. Funktionerna kan vara svåra att skilja
åt då de inte enbart skär in i varandra, utan ibland också är konsekvenser av
varandra. Därför har vissa underordnade funktioner sorterats in under varje
huvudfunktion. Under den affektiva funktionen finns en tolkande funktion,
och under relationsfunktionen finns underordningarna inkludering, solidaritet och intimitet. Slutligen finns exkludering som en underavdelning till den
positionerande funktionen.
Vid en granskning av vem eller vad som fokuseras genom respektive
funktion framträder en ganska tydlig skillnad mellan huvudfunktionerna. När
resonemanget kring den affektiva funktionen förs är det själva yttrandet som
står i fokus. Ett binamn tjänar i den här funktionen till att instruera mottagaren om sättet på vilket hela yttrandet ska uppfattas. Vid relationsfunktionen är det istället själva relationen som spetsställs. I det här fallet är det relationen mellan namngivaren (sändaren) och namnbäraren (mottagaren) som
ventileras. Vid den sista huvudfunktionen, den positionerande funktionen, är
det mot relationen till eventuella åhörare som uppmärksamheten riktas. Den
här indelningen åskådliggörs i tabell 3.
Tabell 3. Binamnens funktioner.

Funktion
Underordnade
funktioner
Fokus
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Affektiv funktion Relationsfunktion Positionerande
funktion
Tolkande
Inkludering
Exkludering
Solidaritet
Intimitet
Yttrande

Namngivare/
namnbärare

Åhörare

5.1 Affektiv funktion
På samma sätt som man lägger till ett litet skratt i sitt yttrande för att markera t.ex. en skämtsam eller ursäktande ton i det sagda (Adelswärd 1991 kap.
5), kan talaren använda ett binamn för att markera hur ett yttrande ska tolkas.
Den här inneboende känslan i yttrandet bör ses som en integrerad del av all
kommunikation, och den syns också i andra delar av de lingvistiska val som
sändaren gör, t.ex. uttalsvarianter och ordval (t.ex. Eckert 2011 s. 13). Att
utnyttja andra typer av personnamn på det här sättet är också vanligt och
tillämpas t.ex. av föräldrar som använder hela barnets namn för att signalera
missnöje eller inskärpa allvaret med barnets beteende: »Men, Linnea Gustafsson, vad har du gjort?»
Variationen tydliggörs i informanternas berättelser där det framgår att
namnbäraren är av åsikten att binamnsbruket förändrar talarens inställning
till, eller avsikt med, yttrandet. Om ett binamn i undersökningsmaterialet
används i ett yttrande uppges detta t.ex. förmedla »skämtsamhet», »fånighet», »gullighet» och »kärvänlighet». Så här säger en informant om mammas
binamn Tumsen: »Kan fortfarande dyka upp när hon blir så jobbigt kärleksfull och tar mig så jobbigt i kinden fast jag är 35 år. Mamma säger det i töntiga situationer. Litet överdrivet kärleksfullt.» Ett annat mammabinamn är
Plutarkos som fortfarande används »[n]ågon gång när mamma ska vara riktigt kärvänlig». Ytterligare en affektiv funktion som exemplifieras är att
binamnet används för att variera intimitetsgraden i olika yttranden, vilket
åskådliggörs i exempel 2.
Exempel 2
Ur intervju 0065
B. Mm, ett personligt smeknamn som min man
kallar mig för, Pussel. Hänger kvar från när
vi var nykära och var varandras pussel. Vi
kompletterade varandra så bra.
En annan typ av talarattityd som ofta signaleras genom binamn är skämt,
skämtsamhet eller någon form av lekfullhet som då också tydligt ger binamnet särdraget »humor och lekfullhet» (se kap. 3). Att definiera humor är
vanskligt, eftersom det inte bara handlar om sändarens avsikt, utan också om
hur skämtet tas emot av mottagaren och eventuella lyssnare (Ohlsson 2003
kap. 4). Dessutom kan humor vara starkt förknippat med makt och positionering (se avsnitt 2.5.2 och 3.2.4). I och med den självrapporterande materialinsamlingsmetoden är det i mitt material till stor del mottagarna själva,
namnbärarna, som definierar humorn i sina respektive binamn. Det här uttrycks i t.ex. följande tre intervjuexempel (exempel 3, 4 och 5).
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Exempel 3
Ur intervju 0065
En kund missuppfattade mitt efternamn och
trodde att jag hette Röjes så det lever kvar
litet grann. --- Det gjordes roliga ordvitsar
på det »här röjer du runt» osv.
Exempel 4
Ur intervju 0061
Dom kallar mig för Mary Jet alltså Mary
Jet49 nu Idol. Iris tycker det är fruktansvärt roligt.
Exempel 5
Ur intervju 0044
B. när jag spelade hockey så fick jag heta
Forsberg och det var för att våran tränare
tyckte det var så roligt med våra tröjnummer...
A. Hade du 21?
B. Jag hade nummer 21 och då blev det att,
ja Forsberg. Det tyckte han var en kul grej
liksom så här att tilldela också, samtidigt
vi var ju runt 12 till 15 när vi spelade, så
det var idolerna man har fått blivit uppkallade efter och det...

5.2 Relationsfunktion
Att binamn har skapats och används i nära relationer är en mycket stark tendens i materialet, liksom i både nationella och internationella forskningsresultat (Skipper 1986 s. 143, Nilsson 2008a s. 116), och i flera informantberättelser går det att avläsa hur binamn används som markör för den relation
namngivaren har, eller vill ha, med namnbäraren. Alla tillkomstberättelser då
relationen mellan namnbrukarna går att utläsa bekräftar att det vid tiden för
binamnets tillkomst fanns en speciell och nära relation mellan dem.
Ibland används binamnen i materialet för att markera förändring, eller
åtminstone en önskan om förändring av relationen från namngivarens sida,
mot större informalitet och kanske till och med intimitet. Genom bruket av
binamn kan namngivaren t.ex. visa att denne vill ha en relation med namnmottagaren samtidigt som det också kan vara ett sätt att skapa symmetri i en
49

Det här artistnamnet bars av en kvinna som under hösten 2009 deltog i tv-programmet Idol.
Uppkallelsen efter den här artisten utgör troligen det skämtsamma i namngivningen.
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komplex situation (Adams 2009 s. 81). Ett exempel på detta, som förekommer i materialet, är då binamn uppstår när (yngre) personer nyligen träffats
och snabbt vill ha en närmare relation med varandra, det vill säga i en situation då en ny social ordning eller gruppering konstitueras. I de här fallen
skapas och används binamn i en relationsskapande funktion.
Att ge någon ett binamn utgör i det här fallet en illokut handling som
genom att den har ägt rum förändrar hela situationen på samma sätt som
dopakten och avläggandet av äktenskapslöften gör. Användningen av ett,
gärna nyskapat, binamn som inte har använts mellan just dessa personer
tidigare förändrar sakläget och situationen (Adams 2009 s. 81 ff.). Nyttjande
av ett binamn signalerar en önskan om s.k. positiv politeness i samtalet
(Brown & Levinson 1987 s. 107 ff.), något som kan vara av stor vikt när det
gäller att etablera en ny relation. Flera av mina informanter uppger att de
redan under de allra första dagarna som inflyttade till en ny studieort fick –
och gav – binamn bland sina nya kamrater. Det här exemplifieras i nedanstående intervjucitat (exempel 6).
Exempel 6
Ur intervju 0045
A. Om vi tar det här med Brögubben, det kom
till under nollningen. Vet du vem det var
som klämde det här första, alltså hur nära
relation har du till den personen.
[---]
B. Ja, alltså, under nollningen så tror jag
man bildar hyfsat starka band rätt snabbt.
Hittar man några att ty sig till så ja, känner man att man kan lita på människorna så
tar man inte riktigt illa upp. Och känner
man att man kan skoja med dom på samma nivå
så är det liksom inga konstigheter heller.
Eftersom relationer inte är statiska utan omförhandlas hela tiden, kan binamn
vid behov även användas som återbekräftelse på en existerande relation mellan samtalsdeltagarna. På samma sätt som t.ex. genuskonstruktion är i ständigt vardande genom att det hela tiden »görs kön» (West & Zimmerman
1987), kan ett binamn användas för att »göra vänskap» eller återskapa och
återetablera vänskapen, vilket framgår av följandet intervjuavsnitt (exempel
7):
Exempel 7
Ur intervju 0060
A. Men om du springer på dom på stan nu säger dom...
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B. Jaaa, det känns väldigt konstigt.
A. Dom skulle säga det eller?
B. Jaaa, dä gör dom nog.
A. På vilket sätt känns det konstigt?
B. Alltså, jag identifierar mig inte med det
namnet idag.
A. Varför inte det?
B. För ingen använder det (skratt).
A. Dom skulle göra det..?
B. Ja, dom skulle göra det, men jag träffar
ju dom så sällan.
Binamnen kan alltså uttrycka en önskan om att upprätthålla, etablera, utveckla eller variera en gemensam grund med samtalspartnern (Sifianou 1992
s. 161). Relationsfunktionen kan vara orienterad antingen mot ett relationsskapande för att forma ett band mellan namnbäraren och namngivaren initialt i en relation, för att stärka ett redan existerande band mellan namnbrukarna eller för att förändra en redan existerande relation mot större intimitet.
Det här användningssättet är alltså i grunden inkluderande och fungerar som
en inbjudande akt.
I det material jag undersöker finns flera binamn som av namnbärarna
själva uppges vara positiva, men som kan vara svåra för en utomstående
åhörare att betrakta på det viset. Hit hör binamn som Sköldpadda(n) (k) eller
uppkallelse efter negativa fiktiva karaktärer som Magica de häx (k), Heffaklumpen (k) och Björnbusen (m). Naturligtvis finns möjligheten att namnbäraren faktiskt uppfattar de här binamnen som positivt intimitetsskapande
precis som de uppger, men det skulle också kunna vara så att namnbäraren
accepterar ett nedsättande binamn för att det finns en intimitet mellan denne
och namngivaren. Binamnet tolkas som mer respektfullt än motsatsen, eftersom det har skapats, och används, inom ett socialt nätverk där namnbäraren inte kan förneka den intimitet, eller det eventuella maktförhållande, som
föreligger mellan de inblandade (Adams 2009 s. 85). Om detta skulle vara
fallet kan namnbäraren, för att rädda ansiktet på alla inblandade, bli tvungen
att acceptera namnförslaget. Genom bruket av binamn aktiveras alltså inte
bara den illokuta kraften (illucutionary force) utan även en värderande kraft
(verdictive force) som bedömer, rankar och positionerar individer (Adams
2009 s. 84).

5.2.1 Solidaritet och intimitet
För att ytterligare manifestera binamnen som relationsmarkör är det vanligt
att namngivningen blir en reciprok handling, det vill säga att binamnsskapandet återgäldas av mottagaren. Informanten som har uppgivit binamnet
Paje (m) berättar att »vi barn på gården gav varandra smeknamn» och
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namnbäraren Bengta (k) menar att binamnsgivningen var en ömsesidig handling eftersom »vi kallade varandra töntiga namn». Samtycket och reciprociteten kan antingen bero på en redan befintlig symmetrisk status mellan
deltagarna eller vara ett försök att skapa detta inom relationen (Adams 2009
s. 81). Den reciproka binamnshandlingen leder till att binamnet blir en solidaritetsmarkör som kan markera jämlikhet och solidaritet eller skapa en
gruppidentitet.
I intervjumaterialet finns berättelser om gruppbinamn där alla medlemmar i en grupp har binamn, vilket skapar en solidarisk gemensam identitet.
Även i större konstellationer, som hela skolklasser, förekommer det att alla
har binamn, åtminstone vid tillfället för skolkatalogsfotografering. En av
informanterna berättar att han under skoltiden kallades Salle. Det här binamnet bildades i analogi med många andra kamrater i klassen som också hade
binamn med suffixet -lle, vilket tyder på att binamnsbruk och binamnsbildning är en viktig gruppmarkör (se exempel 9). Det innebär samtidigt att det
kan uppkomma ganska skarpa gränser mellan olika grupper, då vissa binamn
används i den ena gruppen och andra binamn i den andra, något som illustreras nedan (exempel 8). På det här sättet kan samma namnbärare med stor
lätthet få olika binamn i olika sammanhang och olika gruppkonstellationer
(jfr Vanderveken 1990 s. 98).
Exempel 8
ur intervju 0060
B. Ehh men sen är det också så att (.) eh
jag vet inte riktig. Min bror t.ex. har ju
aldrig kallat mig Salle trots att det var så
vedertaget den perioden.
A. Är det en period i ditt liv eller är det
bara vissa personer?
B. Det är nog vissa personer under en period.
A. Okej.
B. Mina föräldrar har ju aldrig kallat mig
Salle (.) inte mina kusiner heller som jag
umgicks mycket med. Då har jag haft andra
smeknamn.
Binamnet tjänar till att skapa solidaritet inom en grupp där deltagarna delar
bakgrund och/eller binamnets tillkomsthistoria (se avsnitt 2.3.2). Om någon
hade saknat binamn i det här sammanhanget hade det varit en markör för ett
visst utanförskap inom gruppen. Vissa kommentarer i materialet understryker detta, och några informanter talar till och med om en smeknamnsbrist
hos sig själva.
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En speciell tilltalsform, ett binamn, kan stärka solidaritets- och gruppkänslan genom ett inkluderande av dem som får, eller väljer att, använda
binamnet, och ett exkluderande av dem som inte får, eller inte väljer, att göra
det. Genom ett sådant tillvägagångssätt skapas en gemensam gruppidentitet.
Amuel (m) är ett binamn som tilldelades namnbäraren i en gemensam orkesterkontext. »I orkestern tilldelades ofta medlemmarna smeknamn utifrån
någon rolig historia eller efter det riktiga namnet.» På samma sätt är Sorken
(m) ett binamn som kom till på en »jordbruksskola där alla fick ett smeknamn». De båda binamnen Yrvädret (k) och Magica de häx (k) hittades på
av en lärare som hade binamn på alla barnen i klassen, medan binamnen
Mårten (m), Grasse (k) och Thierry Dali (m) kommer från idrottskontexten
och de vänner som fanns inom golfen, handbollen respektive fotbollen, medan de båda binamnen Lima (k) och Kicki (k) skapades av vänner från andra
kontexter. Det förstnämnda namnet bildades genom att använda bokstäver i
de officiella namnen: »Vi tog olika bokstäver i våra namn för vi hade en
klubb. Hon kallades Ruli och jag Lima. Vår klubb hette Rulima.» Följande
namn, Kicki, skapades i skolan där »vi var ett tjejgäng som alltid umgicks
[…] En dag fick vi allihop ett smeknamn». Andra exempel är Krille (m) där
bästisen kom på binamnet, Mulle (k) som skapades under sommaren hos
mormor och morfar, där alla hade binamn, Ganne (m) som hittades på av en
namngivare i klassen som gav alla klasskamrater binamn såsom Myran (m)
som också såg dagens ljus inom skolans väggar. Ett sista exempel, Jojo (k),
användes på ett solidariskt inneslutande sätt på jobbet mellan arbetskamraterna. Hur en gemensam gruppsolidaritet och gruppidentitet kan skapas och
vidmakthållas genom ett binamn visas även i nedanstående exempel (exempel 9).
Exempel 9
Ur intervju 0060
B. det var Alle det var Lalle det var Fille
det var Salle det var Nettan och det var
Cissi å det var Tessan och det var (skratt)
Lalle det var jättemycket så
A. Hela klassen hade smeknamn?
B. Jaa, hela klassen hade smeknamn
Solidaritet är kopplat till en något större grupp, t.ex. ett idrottslag eller kompisar, medan intimiteten är kopplad till en mindre grupp eller kanske bara till
en enda person, t.ex. en partner, den nära familjen eller en speciell nära vän
(se avsnitt 2.3 och 2.4). Samtidigt gränsar intimitet och solidaritet till
varandra på så sätt att solidaritet kan leda till intimitet, genom att en relation
utvecklas och förändras. Intimiteten uttrycks på flera nivåer i det material
som jag arbetar med. Vanligast är att binamn uppstår i barndomsfamiljen
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eller i den nära släkten när namnbäraren är ett litet barn, vilket i sig är en
intim situation. Ännu intimare är möjligen en namngivningssituation där
namngivaren är partnern (se kap. 4).
Liksom vid solidaritet skapas intimitet i binamnets tillkomsthistoria och
upplevelserna som delas av namnbrukarna. Binamnen fungerar som en kort
berättelse för de inblandade parterna och aktiverar minnet genom en återberättelse av något som hänt. Tack vare detta kan binamnet fungera som ett
kitt, som en solidaritets- eller intimitetsmarkör, som kan användas för att
skapa och återskapa en identitet. I nedanstående exempel (exempel 10) beskrivs ett intimt binamn som i det här fallet handlar om en mycket intim och
nära vänskap.
Exempel 10
Ur intervju 0045
A. Är det bara hon som kallar dig för Barba?
B. Ja.
A. Det har inte spridit sig?
B. Nej, det är vårat lilla, det är väl väldigt kärleksfullt så det är bara mellan oss
som det används.
Att använda (hemliga) binamn vid tilltal (vokativt) mellan namngivaren och
namnbäraren som en strategi för att skapa en intimitet eller en känsla av
intimitet är en mycket starkt inkluderande handling, vilket även visas i exempel 11 (som utgör en fortsättning på exempel 2).
Exempel 11
Ur intervju 0065
A. Är det bara han som säger det?
B.Jaa. Och det säger han eller skriver bara
till mig. Det är ingen som vet om utom du nu
och ett helt forskningsprojekt (skratt.)
A. Han använder det inte om ni går in på
banken?
B.Nää, aldrig.
När binamnen signalerar intimitet på det här sättet i ett yttrande leder det till
någon form av rollmarkör, där binamnet anger hur namnbäraren bör agera
utifrån en viss tilldelad roll som är känd för de inblandade namnbrukarna.
Att dessa markörer ligger så nära varandra att de är svåra att skilja åt åskådliggörs av en informant som beskriver sitt binamn Lajnitch så här (exempel
12).
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Exempel 12
Ur intervju 0049
B. Men det är inget som hon kallar mig heller, men ibland liksom.
A. Ibland kommer det?
B. Mm.
A. Men det är inte i alla situationer?
B. Det är nog mer hennes kompisnamn på mig
för att vi är väldigt kompisaktiga. Men, men
hon är självklart väldigt... alltså mamma,
det finns tydliga roller liksom.
A. Ja, men då kan hon använda det här namnet
att... visa på att ni har olika roller?
B. Ja, absolut.
En liknande identitetsskapande process föreligger också när helt andra typer
av inofficiella namn används. Om t.ex. en byggnad redan är namngiven, men
namnbrukarna skapar ytterligare ett namn, vilket då har stora likheter med
ett binamn, så har detta i första hand inte tillkommit på grund av ett identifierande behov (Ainiala 2008 s. 10, 15). Terhi Ainiala menar att det här snarare
är en gruppskapande namngivning, ett nytt namn (slangnamn) som man kan
välja att använda eller inte använda. Genom att välja att använda sig av de
inofficiella namnen på byggnader eller andra namngivna ställen som hör till
den urbana miljön signalerar talaren också tillhörighet med en grupp som
genom namnbruket skapar en grupptillhörighet (Ainiala 2005 s. 21 f.).
Binamnsbruket anses vara kopplat till status på så sätt att det både är
statushöjande att ge och att få ett binamn (Harré 1980 s. 81). I den dynamiska samtalsprocessen ingår en ständigt pågående förhandling om deltagarnas status. När talaren väl har bestämt sig för en viss talstrategi som baseras på ett antagande om en viss solidaritetsnivå, beror effektiviteten av strategin på partnerns acceptans av antagandet (Sifianou 1992 s. 163). Genom
det reciproka bruket av binamn inom en relation reflekteras deltagarnas
känsla av jämlikhet, och det understryker symmetrin inom relationen (se
avsnitt 2.5).
I mitt material finns inga tydliga indikationer på att binamnen är statushöjande, men det behöver inte innebära att det ändå inte skulle vara så, och i
så fall förefaller själva statusen vara nära kopplad till solidariteten. Trots att
status och solidaritet brukar beskrivas som ganska oförenliga skulle de i det
här fallet kunna ses som samspelande. Om man är mycket solidarisk i en
ungdomsgrupp medför detta troligen att man samtidigt får en högre status
inom gruppen, vilket kan leda till att man får ökad kontroll samtidigt som
man minskar risken för att själv bli kontrollerad inom gruppen. Även i en så
pass intim situation som ett kärleksförhållande kan man få kontroll genom
att vara den mest älskade. På det här sättet kan alltså solidaritet och intimitet
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föra med sig status, eller makt. Dikotomin, vars ytterligheter är status och
solidaritet (eller intimitet), kan handla om att kontrollera eller bli kontrollerad, att dominera eller domineras, att ha makt i relationen eller inte. I en
sådan här tolkning kan då ett binamnsbruk utgöra en bricka i spelet om makten.

5.2.2 Familjens smeksamma binamn
I mitt moderna binamnsmaterial är det ofta föräldrarna som hittar på binamn
till sina barn,50 vilket inte är så konstigt eftersom relationen till föräldrarna är
den närmaste som det lilla barnet har, och ofta använder föräldrar (och andra
nära släktingar) binamn på barnet för bekräfta »en personlig relation, som
framhäver barnets personlighet i föräldrarnas ögon» (Wadensjö 1978 s. 63
f.). Genom att använda binamn på barn uttrycker vuxna empati samtidigt
som de försöker framställa världen som en vänlig plats (Sifianou 1992 s.
158).
I mitt undersökningsmaterial finns även inslag som inte nämns i tidigare
forskningslitteratur, nämligen att barnets föräldrar många gånger hittar på
var sitt binamn på barnet. Exempel på binamn som används enbart av pappor
är: Hilda (k) och Pluttinuttan (k). Motsvarande mamma-namn i materialet är
Frippe (m), Lili (m), Lainitch (k), Plutarkos (m) och Tumsen (k). Plutarkos
beskriver detta i exempel 14.
Exempel 14
Ur intervju 0057
A. Vem kallar dig för Plutarkos?
B. Mamma.
A. Bara mamma?
B. Bara mamma.
A. Kallas... du kallas inte det, för det
fortfarande?
B. Någon gång när mamma... ska vara riktigt
kärvänlig så, så händer det väl.
A. Men det var vanligt, vanligare när du var
liten att använda det?
B. Ja.
50

Det är betydligt ovanligare att barn använder binamn på sina föräldrar än tvärtom, men det
förekommer dock något exempel även på detta i materialet:
Exempel 13
Ur intervju 0056
A. Har du några fler smeknamn?
B. Nej, inte just nu, ja mina barn hittar på lite
ibland.
A. Vad säger dom?
B. Maria-Pia och Maria-Tia och Mamma Pamma.
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En utbyggd variant av det här är ett exempel på en informant som uppger att
hon har flera binamn som enbart används av en enda person. Den här kvinnan kallas Emmy av mamma, Mimigan av pappa, Mimlon av lillasyster och
Em av bästa kompisen. Endast i undantagsfall tycks föräldrarnas olika binamn bero på motsättningar inom familjen, utan tilltalsvalet tycks snarare
vara en betoning att föräldrarna vill skapa en egen personlig relation med
barnet och det är Lili tydlig med (exempel 15).
Exempel 15
Ur intervju 0051
A. Men det är bara mamma och säger Lili?
B. Ja, det är det. (Skratt)
A. Eftersom du skrattar så antar jag att du
skulle tycka att det var väldigt konstigt om
någon av kursarna sade det här?
B. Ja.
A. Och det är inte din äldre bror som säger
det?
B. Nej.
A. Och inte pappa?
B. Nej.
Den stora mängden binamn inom barnets familj och nära släkt skulle kunna
tyda på att det finns, om inte ett praktiskt, så åtminstone ett emotionellt behov att visa att barnet har en speciell relation till namnanvändaren. Eftersom
de här binamnen uppkommer tidigt i namnbärarens liv (se kap. 4) understryks den relations- och intimitetsskapande funktionen än tydligare.

5.3 Den positionerande funktionen
Genom att använda olika typer av tilltalsord kan en avsikt förmedlas till mottagaren och även till eventuella åhörare. Ett sätt att signalera en relation är
att låta binamnen fungera som positionsmarkörer i de fall då sändaren vill
markera för lyssnare, åhörare och möjligen också för sig själv, att det föreligger en speciell relation till mottagaren. Skillnaden mellan relationsfunktionen och den positionerande funktionen är främst att den förstnämnda riktar sig till namnbäraren och därmed är ämnad att skapa eller upprätthålla en
relation mellan namnbärare och namngivare. Därför är den funktionen ofta
inkluderande till sin natur. Den positionerande funktionen riktar sig istället
till åhöraren och är därmed snarare relationskonstaterande. Därför kan denna
funktion fungera som exkluderande (jfr Wadensjö 1978 s. 63 f.). För att synliggöra den positionerande funktionen har jag frågat intervjuinformanterna
vem som får använda deras binamn (exempel 16, 17 och 18).
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Exempel 16
Ur intervju 0060
A: Men, vad jag förstår, om jag skulle kalla
dig Salle så skulle det bli väldigt knasigt….?
B: Ja (skratt).
A: Hur skulle det kännas?
B: Grejen är (.) ah jag vet inte. Det känns
bara konstigt
Exempel 17
Ur intervju 0045
A. Smeknamnet Barba, det använder ju din
tjejkompis. Och bara hon om jag förstod dig
rätt. Vad skulle du tycka om någon annan
helt plötsligt kallade dig för det?
B. Nej, det är väl, skulle jag väl egentligen inte gilla alls tror jag. Det är väldigt,
alltså det är bara privat så där som vi är
mellan varandra. Så att det är inget som någon annan ska kalla mig för egentligen. Utan
det är hennes rätt att göra det.
(skratt)
B. Om man säger så.
Exempel 18
Ur intervju 0065
A. Vad skulle du tycka om andra kompisar använde Pussel, då?
B. Det skulle kännas helt fel. Det är nåt
intimt mellan mig och min man. Nånting som
bara vi vet betydelsen av. Jag skulle känna
att det skulle tappa det värdet som det har
idag om det skulle plockas upp av flera.
A. Så det [Pussel] får man inte plocka upp
hur som helst, men Tina är helt ok?
B. Tina är generellt. Jag skulle inte ta
illa vid mig om någon sa Tina, men jag känner också tydligt att det finns en uppdelning mellan dom som känner mig bättre och
dom som känner mig litet sämre. Uppdelningen
har nog egentligen bara blivit, men jag har
reflekterat över det. Nu tycker jag att det
är ganska trevligt att ha ett längre namn
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som är min mer formella identitet och ett
smeknamn. Jag trivs väldigt bra med att ha
det så själv.
I jämförelsen mellan inofficiell namngivning av artefakter av olika slag, t.ex.
byggnader, och inofficiella personnamn, det vill säga binamn, föreligger en
viktig skillnad, nämligen att en namngiven person kan ha åsikter om namnbruket och därmed själv sätta gränser för namngivningen (jfr Adams 2009 s.
82), vilket inte en byggnad eller dylikt kan göra. Det här resonemanget visar
hur själva bruket av ett inofficiellt personnamn tydligt signalerar att det finns
en viss relation mellan sändaren och mottagaren där åhöraren kan vara utestängd. I jämförelse med andra typer av namn kan personnamn, och särskilt
binamn, följaktligen vara mer laddade med makt, men att de kan innehålla
en maktaspekt behöver inte innebära att det alltid gör det (Alia 2007 s. 9 f.,
Adams 2009 s. 82).

5.4 Kapiteldiskussion
Binamnsanvändning är en lingvistisk resurs för den sociala positioneringen
och för identitetsskapandet, som aktiverar flera andra lingvistiska resurser,
t.ex. humor. I alla dessa resurser kan det samtidigt finnas en maktaspekt.
Därför är binamnsgivningen en talaktshandling som befäster och förändrar,
bedömer och positionerar. Den befäster existerande relationer och förändrar
relationer in spe eller får relationer att utvecklas mot mer intimitet, vilket
innebär att ett binamn kan föra med sig både önskade och oönskade konnotationer. Ett oönskat binamn kan vara okänt för namnbäraren eftersom det
endast används referentiellt (se avsnitt 1.4), det kan avvisas av namnbäraren
som ber att få slippa ett visst tilltal, eller det kan accepteras av namnbäraren
om det är den enda möjlighet som står till buds för att bevara namngivarens
positiva ansikte. Ett binamn som upplevs som negativt laddat för bäraren kan
alltså påtvingas denne genom ett accepterande som egentligen inte alls är ett
accepterande, men genom handlandet skyddas namngivarens ansikte. Namnbäraren tar istället på sig den eventuella prestigeförlusten och nederlaget när
det gäller bevarande av sitt eget negativa ansikte där handlingsutrymmet har
förminskats. Här blottas den inneboende maktaspekt som ibland förknippas
med binamn och binamnsgivning (se avsnitt 2.4 och 5.2).
Att ta sig rätten att benämna något eller någon är att göra anspråk på (den
verbala) makten. Om språkuppfattningen utgår från ett reflexivt synsätt där
utgångspunkten är att språket påverkar verkligheten och därigenom vårt
handlande (se kap. 2), spelar benämnandet av en annan människa stor roll,
och i det här spänningsfältet kan alltså binamn finnas.
Kristina Fjelkestam (2003 s. 99) uttrycker benämnandets makt så här:
»Att benämna innebär att förändra. Det betyder att allting, all mening och all
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innebörd, kan förskjutas, förvridas eller vändas till sin motsats. Kampen om
tolkningsföreträdet blir därför en fråga om makt.» Med språkvetenskapliga
termer utgör benämnandet snarare en illokut språkhandling där ett visst yttrande i en viss situation faktiskt förändrar någonting i samtalet och i verkligheten. Genom den illokuta språkhandlingen, som i det här fallet utgörs av
binamnsvalet, händer något med situationen. Det här bidrar i sin tur till att
det »görs identitet» av olika slag och därigenom skapas och återskapas identiteter. När ett binamn används i samtalet är detta inte enbart en neutral benämning, som ett förnamn eller ett pronomen, utan ett namn som kan åstadkomma en social kategorisering utifrån talarens önskningar och behov. Binamnet kan öppna möjligheter eller omgärda och beskära namnbäraren.
Namngivaren kan bekräfta eller betvinga namnbäraren genom benämnandet.
Återskapandet av en identitet kan ske över och genom tiden när ett gammalt
binamn tas i bruk igen i en viss gruppkonstellation (se avsnitt 2.3, 2.4, 2.5).
Tidigare har jag nämnt att de binamn som ingår i studien alla uppfattas
som neutrala eller positiva av namnbäraren, eftersom detta var en instruktion
vid materialinsamlingen. Men om den här utgångspunkten betraktas i ljuset
av kommunikationsteorin (se avsnitt 2.2), föds nya funderingar: Vem har rätt
att avgöra om ett binamn ska uppfattas positivt eller negativt? Om man som i
mitt fall endast låter bäraren avgöra den frågan (vilket må vara det mest
forskningsetiska), säger detta egentligen ingenting om sändarens avsikt med
namngivningen. Sändaren kan mycket väl ha avsett att skapa ett öknamn
som mottagaren sedan väljer att acceptera som ett positivt eller neutralt binamn för att inte hota sändarens ansikte (se avsnitt 2.4). Kan forskaren å
andra sidan avgöra detta, eller påtvingar man då namnbärare ett negativt
värderande binamn, trots att detta faktiskt är tänkt att vara och också uppfatttas som ett positivt benämnande?
Den person som skapar ett binamn åt någon annan tar sig alltså rätten att
kommentera namnbäraren. I och med detta blir binamnsbruket en maktfaktor
som både kan vara familjärt intim och påtvingande intim (se avsnitt 2.4). I
kampen om tolkningsföreträdet och makten i samtalssituationen kan det vara
av värde för sändaren, i det här fallet namngivaren, att skapa binamn och
ladda dem med det värde som anses vara önskvärt.
Vid benämnandet av en annan människa med hjälp av binamn finns
också en annan sida än tolkningsföreträdet, nämligen ett åskådliggörande av
ett vi-och-dom – inkludering och exkludering. Vem får över huvud taget
tillgång till det nyskapade namnet? I detta ligger alltså inte enbart benämnandets makt utan även användandets makt.
Eftersom relationer inte är statiska utan hela tiden omförhandlas under
samtalet finns det en stor variationsmöjlighet och ett behov av förnyad affirmation. Det svenska binamnssystemet tjänar både till att markera förändring i riktning mot större informalitet och intimitet och till att bekräfta att det
fortfarande finns en stomme av positiv inkludering. Den vardagliga funktionen hos binamn är alltså inte enbart att mjuka upp ett ansiktshotande ytt105

rande, utan att uttrycka talarens önskan om att upprätthålla eller etablera en
gemensam grund och solidaritet med samtalspartnern (Sifianou 1992 s. 161).
Binamnsbruket i svenskan är inte helt neutralt. Binamnen kan t.ex. värdera,
uppskatta, betvinga, identifiera och anonymisera.

5.5 Kapitelsammanfattning
I kapitlet behandlas tre binamnsfunktioner: affektiv funktion, relationsfunktion och positionerande funktion. Relationsfunktionen består sedan av
flera underordnade funktioner som knyts till den överordnade. Den affektiva
funktionen är nära förbunden med pragmatiken, eftersom den samtidigt utgör en vägledning vid tolkningen av hela yttrandet där binamnet förekommer
och där binamnsanvändningen kan påverka och signalera sändarens avsikt
med yttrandet och mottagarens förståelse av detsamma. I det resonemang
som förs beträffande den här funktionen fokuseras själva yttrandet.
Inom relationsfunktionen diskuteras binamnens användning för att
skapa, återskapa eller förändra relationen mellan namngivare och namnbärare. Det här exemplifieras genom binamnen som gruppsammanhållande
markör som åskådliggör den solidaritet och intimitet som ett binamnsbruk
kan bära. Till följd av ett binamnsbruk kan namnbrukarna inta och signalera
olika roller.
Den sista binamnsfunktionen i kapitlet är den positionerande. Här fokuseras åhöraren av ett binamn och den funktion som binamnet kan ha för att
markera en eventuell relationsskillnad mellan å ena sidan namngivare och
namnbärare och å andra åhöraren.
De tre binamnsfunktioner som jag har redogjort för kan beskrivas med
hjälp av olika kommunikationsstrategier och pragmatiska teorier. Vi kan
alltså använda binamn som en lingvistisk markör för att förstå hur ett yttrande ska tolkas. I kapitlet visas både hur binamnen bär information om relationen mellan talaren och mottagaren och hur bruket av ett binamn ger
information om anförandets affektionsladdning, eftersom tillskottet av själva
binamnet tydliggör den affektiva avsikten bakom yttrandet. Sammantaget ser
vi att bruket av binamn kan innebära flera tolkningsmöjligheter och att ett
yttrande genom bruket av ett sådant namn kan förändras. Binamn används
som signaler för att tydliggöra den tolkning av ett yttrande som sändaren
avser, liksom för att ange positionssignaler mellan sändaren och mottagaren
eller för att skapa intimitet och solidaritet med inslag av status inom en
grupp.
Slutligen har de redovisade resultaten diskuterats med utgångspunkt i de
maktstruktuer som kan föreligga vid dessa binamnsfunktioner.
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6 Reflektioner och framåtblickar

En djupare diskussion beträffande de presenterade resultaten har förts i anslutning till de empiriska kapitlen och därför kommer jag att avsluta med
endast några allmänna reflektioner, en uppställning i punktform över undersökningens viktigaste resultat samt några framåtsyftande blickar i avsikt att
föreslå vidare forskning inom området eller inom närliggande områden.
En förutsättning för att språk över huvud taget ska fungera och därmed
uppfylla sin roll som kommunikationsmedel är att det finns någon form av
gemensam kontext – en ömsesidig förståelseyta – för språkbrukarna (se avsnitt 2.1). När det gäller binamn bygger ofta namngivningen på en gemensam tillkomsthistoria som delas av namnbrukarna. Genom informanternas
och deltagarnas berättelser har jag försökt fånga in kontexten runt namnhandlingarna, vilka egentligen är en rad frusna återberättade ögonblick.

6.1 Binamnspositioner
För att resonera kring moderna binamns samspel i en ständigt pågående
identitetsskapande process – främst hos namnbäraren – finns två dimensioner, två skalor, av betydelse. De båda dimensionerna är alltid viktiga för förståelsen av binamn, men de kan vara av olika stor betydelse vid olika binamn och vid olika tillfällen, och de kan också samverka med varandra.
Den första dimensionen är publikt–privat, vilket egentligen uttrycker
graden av intimitet mellan samtalsdeltagarna. Den andra är exkludering–
inkludering, där aspekter som kollektiv inkludering i och exkludering ur
grupperingar hör hemma. Det skulle vara lätt att uppfatta de beskrivna dimensionerna som dikotomier, men skalorna ska hellre uppfattas som glidande mellan ytterligheternas poler. På skalorna kan alltså olika binamns
position variera och ibland är en av dimensionerna inte lika viktig. För placeringen av binamnet Teppe (f) som endast används av en partner, är dimensionen publikt–privat viktigare än dimensionen inkludering–exkludering, som
snarare anspelar på en grupptillhörighet, där binammnet kan utgöra en
gränsmarkering mellan olika grupper (Wilson 1998 s. 281). Den här dimensionen är däremot viktig vid binamnet Salle (m) som används av en skolklass.
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6.1.1 Dimension: publikt–privat (intimitet)
Dimensionen publikt–privat innebär en gradering av den intimitet som uppkommer vid binamnsbruket, vilket delvis kan låta som en motsättning i och
med att intimitet alltid ingår vid binamnsanvändning, men det finns en gradskillnad mellan den intimitet som är publik och den som är privat. Själva
intimiteten uppstår i kontexten och situationen runt binamnet och i de konnotationer som delas mellan namnbrukarna (se avsnitt 2.1). Intimiteten, som
finns i moderna binamn, kan vara antingen en typ av familjär intimitet eller
en typ av förödmjukande intimitet (se avsnitt 2.4). Positiv intimitet leder till
ett smeknamn, medan negativ intimitet istället ger ett öknamn.
Ett publikt binamn uppför sig mer som ett förnamn än vad privata binamn gör, det vill säga att namnet går att använda i alla inofficiella sammanhang, vid både tilltal och omtal. Ett binamn som finns i den publika ytterligheten kan t.ex. användas av personer som inte känner namnbäraren särskilt
väl, och om namnbäraren är en så kallad kändis kan binamnet gränsa till ett
artistnamn (se avsnitt 1.6.2.2). I den andra ytterligheten av skalan, där de
mest privata binamnen finns, placerar sig istället hemliga binamn som används mellan två personer – namngivaren och namnbäraren. Av naturliga
skäl finns få exempel på just hemliga binamn i materialet, men flera av de
intervjuade informanterna har nämnt att det finns sådana som de inte vill
avslöja i ett forskningssammanhang.

6.1.2 Dimension: exkludering–inkludering
Den andra dimensionen är exkludering–inkludering. Att ge och att få ett
binamn är både status- och solidaritetsskapande på så sätt att namngivaren å
ena sidan tar sig utrymme att skapa ett binamn och å andra sidan skapar en
solidarisk relation med namnbäraren. Den status det innebär att ge och få
binamn (avsnitt 2.3) bygger på en inkluderande solidaritet som samtidigt
signalerar exkludering av dem som inte är inkluderade (se avsnitt 4.5 och
5.2.1).
Vid inkluderingspolen befinner sig binamn som ofta uppkommer i en
grupp där det finns en tydlig grupptillhörighet och en gemensam subkultur,
t.ex. inom en ungdomskultur där binamnsskapandet blomstrar. Det används
som ett karaktäristiskt drag som mycket väl skulle kunna ingå i den samtalsstil som brukar kallas närhets- och engagemangsstil (se avsnitt 2.3.2). Binamn som ligger nära inkluderingspolen har dessutom gärna ett omfattande
innehåll och bär många konnotationer för namnbrukarna. Binamnen signalerar ömhet och litenhet redan genom sin ofta förekommande diminutiva
form (se avsnitt 4.2). När namnbärarna senare blir ungdomar används binamn oftare för att signalera grupptillhörighet och solidaritet inom en grupp.
Både min och andra undersökningar har visat att många binamn tillkommer när namnbäraren är i den åldern då ungdomsspråket är som mest
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utpräglat, liksom att skapandet av de här namnen avtar successivt för att
nästan upphöra helt när namnbäraren når vuxen ålder (se avsnitt 4.5).
Minskningen av binamn i vuxen ålder går att förklara med begreppen respekt
och respektfullhet, då en vuxen talare hellre vill ha respekt än vad som är
fallet bland ungdomar som istället får respekt genom att t.ex. tala ungdomsspråk (se avsnitt 2.3.2).

6.1.3 Samverkande och komplementära positioner
De dimensioner som har skisserats ovan (avsnitt 6.1.1. och 6.1.2) kan samverka, förstärka och komplettera varandra. Ofta går det att avläsa hur polerna
»privat» och »inkludering» stärker varandra och samverkar. Intimiteten understryks ytterligare av den önskade reciprocitet som föreligger vid privat
binamnsanvändning (till skillnad från en mycket publik binamnsanvändning), något som, när det gäller en grupp, också kan spegla en kollektiv solidaritet.
När namngivaren väljer ett binamn förefaller valet delvis vara baserat på
den funktion binamnet är tänkt att fylla, på så sätt att ett binamn som är valt
från lexikonet oftare signalerar mer initimitet eller solidaritet.
För namnbäraren förefaller alltså namnet inte enbart vara slumpmässigt
valt, utan både positionsbestämningen som mottagaren uppfattar och den
rent semantiska betydelse som ligger i appellativet kan influera binamnsvalet. Ju mer appellativiskt ett binamn är, desto mer intimt kan det alltså uppfattas. Annorlunda uttryckt går det att säga att binamn vilkas bildningskälla
är ett gemensamt onomastikon är mer publika, medan binamn vilkas bildningskälla är lexikonet är mer privata. Intimiten skapas av den exklusivitet
som uppstår genom ensamrätten att använda ett namn. Ensamrätten stärks
ytterligare genom att det i lexikonet finns ett närmast oändligt ordförråd som
inte tidigare har använts vid namnskapande, och därför blir dessa exklusivare
som namn och därmed också mer intima (se avsnitt 2.5.3).

6.2 Avslutning och framtida forskning
Jag har diskuterat det undersökta (binamns)materialet på tre sätt för att belysa binamn och binamnsbruk – särdragsanalys, identitetsskapande och
funktionsanalys. De tre aspekterna av binamn är alla varandras förutsättningar och därmed speglar de det komplicerade binamnsbruket. Mellan de
tre aspekterna finns inga skarpa gränser, vilket grafiskt skulle kunna illustreras enligt figur 9. Bilden visar undersökningens kärna (binamn och binamnsbruket) i mitten och runt denna löper en sammanhållen linje som symboliserar en flytande gräns mellan de tre aspekterna som i bilden har placerats på
linjen.
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Särdragsanalys

Binamn
och
binamnsbruk
Identitetskonstruktion

Funktionsanalys

Figur 9. Undersökningens aspekter.

Undersökningens huvudsakliga resultat sammanfattas i nedanstående punkter:
1) Det förefaller vara lika vanligt med binamn för kvinnor som för män
(se avsnitt 3.1).
2) För att beskriva ett binamnsmaterial är det möjligt att analysera de i
namnet ingående särdragen. I den här undersökningen har särdragen
delats in i fyra teman: a) namnets källa, b) namnets bildning, c)
namnets innehåll och d) namnbärarens upplevda namngivningsorsak
(se avsnitt 3.2).
3) Ett binamn som är hämtat från onomastikonet och samtidigt har särdragen »händelse» eller »egenskap» har vanligtvis gått igenom en
uppkallelsefas (se avsnitt 3.3).
4) Binamn som bär särdragen »händelse», »egenskap» eller »smeksamma positionsbestämningar» uppvisar en tendens till genusskillnad (se avsnitt 3.3).
5) Det är vanligast att binamn skapas i barndomsfamiljen eller barndomssläkten. Därefter kommer barndomskamraterna som står för
den näst största andelen (se avsnitt 4.2).
6) Kvinnors binamn skapas i större utsträckning än mäns i barndomsfamiljen och mäns binamn skapas i större utsträckning av barndomskamrater (se avnitt 4.3).
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7) Jämfört med förnamn uppvisar binamn dels en större könsneutralitet,
eftersom många binamn är hämtade från lexikonet, dels en lika tydlig könsuppdelning när det gäller bildningssuffixen (se avsnitt 4.3).
8) Binamn kan användas som en språklig resurs för att skapa genusoch ungdomsidentitet (se avsnitt 4.3 och 4.5).
9) Binamnen används i tre funktioner: den affektiva funktionen, där ett
yttrandes betydelse kan påverkas av binamnet, den relationsskapande funktionen där binamnsbruket kan påverka och förändra relationen mellan namngivare och namnbärare, samt den positionerande
funktionen där en eventuell åhörare kan exkluderas ur en relation (se
kap. 5).
Slutligen vill jag lyfta fram några reflektioner som berör framtida forskning
och vidare frågeställningar och som bygger vidare på föreliggande undersökning. Jag har kartlagt moderna vardagliga binamn i Sverige med utgångspunkt i namnbärarnas uppfattning av dem, men den praktiska och reella användningen av dessa namn har inte berörts. En sådan studie skulle
kunna visa ytterligare en aspekt av den identitet som formas, eller tvingas
fram, hos namnbäraren. En studie av benämningar bland barn och ungdomar
vid både tilltal och omtal, både på internet och IRL, skulle vara väl värd att
genomföra och tillföra mycket kunskap om ungas villkor i skolan och på
fritiden. En sådan studie skulle tangera frågor om såväl mobbning som
kränkningar och äger därför också stor samhällsrelevans.
En annan intressant vidareutveckling vore en fördjupning av identitetsperspektivet för att se hur olika typer av inofficiell namngivning påverkar
individens identitet och identitetsskapande. Finns det någon ömsesidig samverkan mellan olika typer av namn för att skapa identitet? Finns det kopplingar mellan t.ex. inofficiell ortnamns- eller artefaktnamnsgivning och inofficiell personnamnsgivning? Hur ser det lingvistiska landskapet ut i det moderna Sverige med stora språkkontaktytor genom skapandet av vårt moderna
mångkulturella samhälle? Ännu en intressant aspekt som inte behandlas i
den här undersökningen skulle innebära en binamnsjämförelse mellan olika
språk- och kulturområden.
Också beträffande egennamnens identitetsskapande finns flera frågor
som tangeras och som för med sig ännu fler frågor som skulle vara intressanta att besvara. Hur påverkas namngivningen och det sätt som namngivaren väljer att positionera sig på och identifiera sig med av det mångkulturella
samhället? Hur går det att avläsa en förändrad identitet i både infödda
svenskars och nykomna migranters namnval och namngivning?
Binamn är, och har varit, en del av människors tilltal och omtal som
speglar deras relationer på flera sätt. Samtidigt är de en intressant källa när
det gäller forskning om namnbildning och namnval. Binamnsmaterial kan
alltså användas för såväl språkinterna som språkexterna studier.
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7 Sammanfattning

Syftet med den här studien är att undersöka ett modernt vardagligt binamnsbruk i Sverige. De frågeställningar som behandlas berör binamn och bruket
av denna namntyp. De huvudsakliga frågeställningarna i arbetet är:
1)
2)
3)
4)

Hur kan binamnskategorin definieras?
Vad konstituerar de moderna binamnen i Sverige?
Vilka funktioner har binamn?
Hur kan binamn, mer specifikt, fungera som identitetsskapare när
det gäller genusidentitet och ungdomsidentitet?

Som bas för arbetet finns 311 binamn – 197 som bärs av kvinnor och 114
som bärs av män. Materialinsamlingen har skett genom 22 djupintervjuer
och 181 enkätsvar. Tillvägagångssättet innebär att studien bygger på en
självrapporterande insamlingsmetod där namnbäraren sätts i fokus. En svårighet i binamnssammanhang är den snåriga terminologin och avgränsningen
av ett binamn. Här förs ett resonemang som bland annat diskuterar de skilda
behov och möjligheter som forskarna har vid ett historiskt respektive ett
modernt binamnsmaterial.
Det teoretiska ramverket har hämtats från flera olika discipliner, eftersom ämnesområdet till sin karaktär är tvärvetenskapligt. Från samhällsvetenskapligt håll har jag hämtat teorier om identitetsskapande som ursprungligen är konstruktivistiska. Dessa har sedan kombinerats med språkvetenskapliga perspektiv som främst kommer från språksociologi, namnforskning och
andra kommunikationsteorier. I binamn finns en inneboende intimitet och
därför diskuteras även språklig intimitet som en lingvistisk resurs. Andra
resurser som har ett speciellt värde för den här undersökningen är tilltalspronomen och humor.
Kontextens betydelse för namnbärarens förståelse av sändarens avsikt
bakom binamnet betonas och jämförs med förnamns betydelse för skapandet
av den identitet som föräldrarna önskar lyfta fram. Som exempel på binamnens identitetsskapande och gruppinkluderande aspekt finns genus respektive ungdomar. Beträffande identiteten menar jag att binamnen på ett konstruktivistiskt sätt både skapar och återskapar identiteter.
Det första empiriska kapitlet i studien utgör dels en beskrivning av det
insamlade moderna binamnsmaterialet, dels en materialsortering som baseras på särdragsanalys. Inledningsvis blir materialet belyst ur olika kvantita112

tiva aspekter, vilket bland annat klargör att kvinnor och män bär ungefär lika
många binamn. Binamnen analyseras sedan vidare utifrån särdragsanalysen,
vilken utgår från namnets ursprungskälla, såsom onomastikonet eller lexikonet. Sedan tillförs ytterligare särdrag som hör till kategorierna »bildning»,
»innehåll» eller »upplevd namngivningsorsak». De flesta binamn som är
hämtade ur ett onomastikon är en bildning efter något av namnbärarens officiella namn, och de flesta binamn som har sitt ursprung i lexikonet motsvaras av likalydande appellativ. Det finns också en tydligare koppling mellan
kategorin »innehåll» och ett binamns ursprung i lexikonet. Om ett binamn
har ett tydligt innehåll trots att det kommer från onomastikonet har det vanligen gått igenom någon form av transitperiod med särdraget »uppkallelse».
I arbetet fördjupas också vissa språksociologiska frågeställningar. Här
undersöks i vilka grupperingar binamn uppstår. De sex sociala grupperingarna som har skilts ut är barndomsfamiljen eller den nära släkten, barndomskamrater, vänner i vuxenlivet, idrottskontexten, partnern och övriga. Det är
vanligast att få ett binamn i namngivningsmiljön barndomsfamiljen, följt av
barndomskamraterna. Av detta följer samtidigt att binamn uppkommer
främst i barn- och ungdomsåren. En genusskillnad föreligger dock då det är
vanligare för kvinnor att få binamn i barndomsfamiljen och för män att få det
bland barndomskamrater. När det gäller binamn som har skapats av partnern
råder en övervikt för kvinnliga namnbärare och manliga namngivare.
En funktion för egennamn är att identifiera och individualisera referenter. I själva särskiljandet finns också en av förklaringarna till varför binamn,
som kan användas för att skilja människor med likadana förnamn åt, kommer i bruk över huvud taget. I det undersökta materialet vittnar många informanter och deltagare om att de fått ett binamn just för att det föreligger,
eller förelegat, risk för sammanblandning av personer med samma förnamn.
Samtidigt förekommer flera andra funktioner hos binamn. De tre tydligaste funktionerna i materialet är affektiv funktion, relationsfunktion och positionerande funktion. Den affektiva funktionen ger ledning om hur ett yttrande ska tolkas och vad sändaren avser med det sagda. Härigenom får sändaren en möjlighet att förmedla t.ex. en sinnesstämning som bland annat kan
vara humoristisk.
Den andra funktionen, relationsfunktionen, är den vanligaste och innehåller flera underordnade tillämpningar. Inom ramen för relationsfunktionen
åskådliggörs hur sändaren genom binamnsanvändningen signalerar vilken
relation som önskas till namnbäraren (mottagaren). Här kan det röra sig om
en relationsförändring mot en ökad grad av intimitet, eller ett återskapande
och bekräftande av en befintlig relation. Genom detta kan binamnet också
signalera solidaritet genom inkludering i en grupp.
Den sista funktion som diskuteras är den positionerande funktionen. En
viktig skillnad är att den till stor del riktas mot åhöraren och inte enbart mot
mottagaren. Genom att använda ett binamn på mottagaren visar sändaren för
både mottagaren och eventuella åhörare att det finns en relation mellan
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namnbäraren (mottagaren) och namngivaren (sändaren) som åhöraren kan
vara utestängd från.
I arbetet diskuteras vidare hur binamnskategorin kan avgränsas, vilken
funktion binamn har i språket samt hur de kan fungera som identitetsskapare.
När det gäller hur namntypen binamn bäst kan definieras diskuteras skillnader och gränser mot främst förnamn och artistnamn, vilka båda kan användas
som varumärkesnamn.
Materialet visar att det är möjligt att analysera binamn utifrån de båda
skalorna publikt–privat och exkludering–inkludering. Skalorna kan både
samverka och komplettera varandra. Dessutom samspelar binamnets ursprungskälla, det vill säga om binamnet är hämtat från onomastikonet eller
lexikonet, med ovannämnda poler på så sätt att det är vanligare att ett binamn som är hämtat från onomastikonet är publikt och respektfullt, och ett
som är hämtat från lexikonet är privat och solidariskt.
En diskussion förs också om binamnens identitetsskapande utifrån exemplen genusidentitet och ungdomsidentitet. När det gäller den förstnämnda
identiteten tydliggörs hur kvinnliga binamn är mer intima och manliga mer
solidariska. Intimiteten kopplas här till ett resonemang som exemplifierar
kvinnors strukturella underordning och mäns överordning inom en parrelation. Sammanfattningsvis konstateras också att moderna binamn uppvisar
drag som är baserade på såväl traditionella namngivningsmönster som pågående språkförändringar. Slutligen noteras att binamn inte alltid innebär ett
neutralt tilltal utan också kan användas illokut på ett sätt som leder till att
någonting i situationen eller relationen mellan namnbrukarna förändras.
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Summary

This study analyses the use of nicknames. More specifically, the aim is to
conduct a survey of the modern Swedish nicknames and their use(s). The
questions dealt with are:
1)
2)
3)
4)

How can the category of nicknames be defined?
What are the characteristics of modern nicknames in Sweden?
What functions do nicknames have?
How can the nicknames, more specifically, act as an identity-marker
when it comes to both gender and youth identity?

The study is based on a two component studies: a postal survey and qualitative individual interviews. By combining these different sources, as well as
different methods, the study attempts to paint a nuanced picture of which
nicknames exist and how they are used in everyday life. Overall, 181 people
answered the questionnaire, and 22 people were interviewed. In total, there
was a slight preponderance of women who participated in the study.
This approach implies that the data collection is based on self-reporting;
which has both advantages and disadvantages. Firstly, it means that all the
nicknames are perceived as being either neutral or positive by the namebearer; as they rarely know their possible negative nicknames. Secondly, the
approach implies that the name-bearer gives all the nicknames that he or she
knows, regardless of within which group constellation the name-giving has
occurred.
The study has also a lifespan perspective as the respondents and participants were asked to notify the nickname(s) they previously bore but which
is/are no longer in use. Therefore, the participants’ ability to remember is of
great importance for the study. There is also a discussion of the definition of
the nickname in regarding first names as well as stage names.

Theoretical framework
The theoretical framework is interdisciplinary and includes perspectives
from linguistics (onomastics and sociolinguistics), sociology, ethnology, as
well as theories that explain context, identity, and gender.
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Within linguist circles, it has been discussed whether Western names
have any significance at all. Nowadays, most researchers consider that personal names have a referent but no significance, and that they are semantically empty, but not lacking content (Lyons 1977 p. 219, Saeed 2003 p. 27,
Sjöblom 2006 p. 64). However, nothing occurs in a vacuum; therefore, personal names get their content, to a large extent, by the context in which they
are used. This contextual discussion is similar to the discourse analysis defended by Fairclough (1992, 2003). This has been further developed by sociolinguistic theories, mainly from a gender and youth perspective. This relates closely to the strategies for building identities in which the study shows
a constructivist approach.
An important prerequisite for the theoretical discussion is Wilbur
Schramm’s (1954) communication theory that involves both the sender and
receiver (name-giver, name-user and name-bearer). This has been supplemented by a listener perspective (Bell 2009 p. 272). The relationship between the interlocutors is in constant negotiation and the listener can either
be included or excluded from the building of the relationship (Eckert &
McConnell-Ginet 2003 p. 165). This requires a close link to identity and
identity creation. The approach to identity is constructivist and turns towards
the notion of an objective and neutral world that is easy to describe. At the
opposite constructivists mean that action and their meanings constantly are
constructed in the context in which they occur (Potter 1996 p. 127).
When someone is identified or chooses to be identified as belonging to a
particular group, this implies that the person is expected to act in a certain
way, not to be corrected or reprimanded by others in the group (Kahlin 2008
p. 20). Identity is created and recreated by language and speech acts that are
used by the interlocutors. Given this background, it is only logical that identity is not only something individual, but also collective. The identity that
can be assigned to a person within a group through the use of either a positive or a negative nickname that can affect the self-image of both the individual and the group (Ashley 1996 p. 1748, Rymes 1996 p. 252).
Regarding first names, there is evidence that there is a specific link to
gender identity. The very naming is a gendered action as either a boy’s or a
girl’s name is chosen (Eckert & McConnell-Ginet 2003 pp. 15–16). However, there are some international examples of specific nickname and gender
issues. Of most importance for the present study, is an inquiry conducted by
de Klerk & Bosch (1996) in South Africa that examines the gender roles that
arise due to nickname use.
There have been studies of Swedish youth language culture before, but
little in connection with nicknames. Some examples can, however, be found
in international research. Here, some studies (e.g. Skipper 1986, Crozier &
Dimmock 1999 p. 511) show how a nickname can be used for inclusion or
exclusion, which is an important function in youth language culture.
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Close to group solidarity is intimacy which has been discussed within the
sociological field during the latter half of the 1900s. However, for linguistics, the questions have mainly focused on intimate groups. A negative consequence of intimacy is that it can be accompanied by a power dimension
when the name-giver takes the power to name someone either, in accordance
with, or against his wishes (Adams 2009 pp. 81–82). Given that a nickname
is particularly associated with intimacy, implies that it is also more affected
by power and demonstrations of power than the person’s official, given
name.
The chapter also discusses how intimacy is created through linguistic
resources such as address forms and humour. In Swedish, the choice of personal pronouns and their meanings has changed over the last 50 years. From
a social perspective, address forms are needed even though they are facultative from a strict grammatical point of view. All forms of address are socially charged and as the sender (name-giver) must choose one in social interaction, this phenomenon automatically arises (McConnell-Ginet 2003 p. 77).
Humour also plays an important role in the creation of nicknames although
humour is very difficult to define as it can be perceived in different ways by
the persons involved.

Which are the modern nicknames?
Modern everyday nicknames in Sweden arise, with a few exceptions in the
material, from either an onomasticon or a lexicon. Nicknames that are from
an onomasticon are at times very conventional as they are often based on the
person’s first name; while nicknames from the lexicon are usually appellative with such a transparent meaning which is obvious to the name-users.
Most nicknames, which are inspired from an onomasticon, are based on
one of the name-bearer’s own official name, most often his/her given name.
On some occasions, there is an associative form of the nickname that is already in use. On other occasions, the name-bearer may be called after someone else. Yet another formation process is when an onomasticon constitutes
the source of the nickname by using initials. When the nickname originally
comes from the lexicon, it usually is the form of a noun, verb, or adjective.
However, the most common of these three is the noun (see Ch. 3).
The original source of the nickname is significant in that it is more common that the features «incident», «characteristic», «siblings», and «occupation» appear if the source of the nickname is from the lexicon; since these
aspects become clearer as the word in the lexicon has a meaning which can
be passed on to the nickname. When the original source, in some exception,
is instead from an onomasticon, these nicknames have undergone a phase of
«calling after someone» where incidents, characteristics etc. are associated to
the one who originally bore the name and its features can be transferred to
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the new name-bearer. The name can be passed on to the name-bearer
through this type of naming after someone; often a fictitious character with
some fundamental characteristics.
With regards to the name bearer’s own perception of the reason for the
nickname, it has been possible to identity four reasons where mainly the
features «distinguish» and «pronunciation relief» are linked to nicknames
which has their source in an onomasticon; while nicknames that contain the
features «humour/playfulness» and «caressing determination of position»
often have the lexicon as their source. These differences lead to a division of
nicknames going back to its source. It is possible to conclude that the namegiver chooses nickname from a certain category for some purposes, that is,
the features which he intends to include in the nickname.

The arise of modern nicknames
One chapter in the book deals with issues within sociolinguistics. The following issues are discussed:
1) In which naming environments does the nickname arise?
2) What kinds of nicknames exist in the different naming environments?
3) How old are the name-bearers when the nicknames arise?
4) In what situations are nicknames used and not used?
It has proved difficult for the individual name-bearer to determine exactly
who first came up with their nickname. Therefore, it has been easier to work
with different types of naming environment, where I have been able to distinguish six different groups: family childhood, childhood friends, adulthood
friends, sporting context, partners, and other. Most commonly, the nickname
arises in the group, family childhood (34 %) immediately followed by childhood friends (31 %). The environment which I have called adulthood friends
and consists of both student and work colleagues is where 16 % of the nicknames emerged. Of lesser importance are the groups sporting context (4 %),
partners (6 %) and other (8 %).
If the variable gender is introduced into these six groups, some differences between women and men’s nicknaming can be seen, e.g. 42 % of female nicknames have been created in the group childhood family, while the
creation of male nicknames in the same group is considerably less common
(19 %). Instead, male nicknames mainly arise among childhood friends (38
%) compared to 27 % of female nicknames. It is also more common, from
my research, that women get their nickname (7 %) from their partner (in the
majority of cases a male), compared with 5 % the other way round, i.e. a
male getting his nickname from his female partner. Male nicknames arise
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however, more often in a sports context, 9 % compared to the 2 % creation
of female nicknames in this group.
There is also a difference between female and male nicknames regarding
the nickname formation, i.e. the suffixes. Here it is common for female
nicknames to end in -an (7 % compared to 4 %), -a (13 % compared to 4 %),
and -ie (4 % compared to 1 %), while male nicknames quite often end in -e
(16 % compared to 2 %).
Through an analysis of these six naming environments/-groups and the
age of the person when given the nickname, it becomes clear that nicknaming is associated with children and youth culture. An age analysis reveals that nickname creation already begins to decline between the ages of
16–20. There are also indications that a nickname is created fairly early in a
relationship.

Function of nicknames
Chapter 5 analyses three different functions that can be found in connection
with nicknames. This part of the analysis is mainly based on interview material. The basis for the analysis is three main functions: affective function,
relationship function, and positioning function. The features can be difficult
to differentiate as they not only to some extent integrate each other, but are
also sometimes consequences of each other. Therefore, a number of subfunctions are to be found under each main function. Under the relationship
function, the subordinations are inclusion, solidarity and intimacy, and there
is exclusion as a subdivision of the positioning function.
When reviewing who or what is in focus within each function, a fairly
clear distinction between the main functions emerges. When discussing the
affective function, it is the utterance that is in focus. A nickname serves, in
this function, to instruct the recipient of the way the complete utterance
should be perceived. Different sorts of affective loading conveyed by the use
of a nickname can be e.g. jovial, foolish, charming and affectionate behaviour. Regarding the relational function, it is instead the relationship between
the name-giver (sender) and the name-bearer (receiver) that is in focus. Regarding the final main function, i.e. the positioning function, it is the relationship to potential listeners that the attention is directed to.
The largest and, thereby possibly, most important feature is the relationship function, which purpose is to alter, enhance or clarify the relationship
between the name-giver and the name-bearer. Sometimes, the nicknames in
the material are used to indicate a change, or at least a desire for change in
the relationship; from the name-giver’s part towards greater informality and
perhaps even intimacy. Through the use of a nickname, the name-giver can
e.g. show that he/she wants a relationship with the name-bearer, while it also
can be a way of creating harmony in a complex situation (Adams 2009 p.
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81). An example of this, which occurs in the material, is when the nickname
occurs after (younger) people, who have recently met, quickly want a closer
relationship with each other, i.e. in a situation where a new social order or
some kind of grouping is constituted.
Giving someone a surname constitutes, in this case, an illocutionary act
that, having taken place, changes the whole situation in the same way that
the baptising of a child or the exchanging of marriage vows does. The use of
a, preferably newly-created, nickname that has not been used by these people
before, changes the whole situation (Adams 2009 p. 81 ff.). The use of a
nickname signals a desire for so-called positive politeness in conversation
(Brown & Levinson 1987 p. 107 ff.), which can be of great importance when
it comes to establishing a new relationship.
In order to further manifest the nickname as a marker of the relationship,
it is common that the nicknaming becomes a reciprocal action. A nickname
can also strengthen solidarity and team spirit through the inclusion of those
who receive, choose or use the name. Solidarity is similar to intimacy; however, while solidarity is linked to a somewhat larger group, intimacy is
linked to smaller group, perhaps only to a single person. Both solidarity and
intimacy appear to be created when the nickname arises.
The issue of inclusion and exclusion is in some way connected to the
final function – the positioning function – as exemplified in the material,
where the nickname is instead used to mark an exclusion of the listener, or at
least to show that there is a special relationship between the name-giver
(sender) and the name-bearer (receiver).

The everyday nickname
To discuss how modern surnames interact in an ongoing identity-creating
process requires two dimensions. The first dimension is the «public-private»
dimension, which basically expresses the degree of intimacy between the
interlocutors. The second dimension is the «exclusion-inclusion» dimension,
where aspects of public inclusion and exclusion from groups belong. It
would be easy to perceive the dimensions described as dichotomies, but the
scale should be perceived as the movement between the extremes. The nickname’s position on the scale can vary; therefore, at times, one dimension is
not as important as the other.
These dimensions can interact, strengthen and complement each other.
When the name-giver chooses a nickname, the choice appears to be partly
based on the function the nickname is supposed to have. If the nickname’s
source is from a lexicon, this usually implies more intimacy or solidarity.
Therefore, you can say that a nickname whose formation source is derived
from a common onomasticon is more public (openly used); while a nickname whose formation source is derived from a lexicon is more private.
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Intimacy is created by the exclusivity that arises through the exclusive right
to use a name. This exclusivity is strengthened further by a lexicon providing
an almost infinite vocabulary that has not previously been used in the creation of nicknames, and therefore more intimate.
Different processes of identity can also be active simultaneously; thus,
mutually influencing each other. The use of nicknames can, not only create
an identity of the name-bearer, but also the users of the name, due to certain
characteristics and incidents that are considered so significant that they have
given reason to the naming. Nicknames such as Shortan and Sköldpaddan
(the Turtle) are examples of when the identity is attributed to the namebearer by, in this case, the name-user accentuating certain details of namebearers appearance or characteristics that may affect the name-bearer. Since
nicknames are easily replaceable, and the name of the name-bearer may have
several nicknames, his/her identity can change depending on time and/or
peer group. Consequently, different nicknames that the name-bearer bears in
various group formations reflect different social needs and motives. Furthermore, the identity also changes due to situations or constellations that are
recreated every time the nickname is used.
The most distinct identities that are visible in the material are youth identity and gender identity. From a gender perspective, it can be noted that
among women, it is more common than among men to get a nickname from
their family during childhood or from their partners, i.e. from the contexts
which are the most private and intimate. Men’s nicknames, however, occur
more often than women from childhood friends via school, leisure or sport.
Therefore, gender difference implies that there appears to be a split in various discourses; where women get nicknames in an everyday private or intimate way and men in the everyday public way.
It would appear that the area of functions are, in some way, different for
men and women as there is a difference between the contexts of where
women and men get the majority of their nicknames. In the case of younger
children (mostly girls), the nickname is an expression of intimacy and in the
case of slightly older children (mostly boys), it is an expression of solidarity.
Consequently, this leads to a gender identity of female intimacy and male
group-solidarity.
The use of nicknames is a linguistic resource for social positioning as
well as the creation of identity that activates several other linguistic resources, e.g. humour. In all of these resources, it can simultaneously be an
aspect of power. Therefore, the giving of nicknames is a speech act that fixes
and changes, assess and positions. Having the right to name something or
someone is to claim the (verbal) power by assuming the right of interpretation. If the language perception is based on a reflexive approach, where the
starting point is that language affects reality and thus our actions, the use of
nicknames is of importance.
121

The person who creates a nickname for someone else entitles themselves
to have the right to comment the name-bearer, and accordingly, this act of
nicknaming becomes a factor of power which can be both show familiar and
inflicting intimacy. By naming another person with help of a nickname creates another side of the interpretative prerogative; namely an illustration of
us and them – inclusion and exclusion. Who, in general, is allowed access to
the newly created name? Hence, in this lies not merely the power of creating
a nickname, but also the power of using it.
As relationships are not static but constantly renegotiated during interaction, there is a large variation possibility and a need for renewed affirmation.
Swedish nicknames serve, both to mark a change of direction regarding
greater informality and intimacy, as well as to confirm that there is still a
foundation of positive inclusion. The everyday function of surnames is not
only to soften a face-threatening opinion, but to express the speaker’s desire
to maintain or establish a common ground and solidarity with the interlocutor (Sifianou 1992 p. 161). The use of nicknames in Swedish is not completely neutral. Nicknames can evaluate, appreciate, identify and anonymise.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Bakgrundsfrågor
• Kön?
• Fritidsintressen?
• Har du nära vänner eller har du ytliga bekanta? Träffas ni mest IRL eller via sociala medier?
Smeknamnsfrågor
• Har du / har du haft något eller några smeknamn?
• Vilka smeknamn har du / har du haft?
• Vilka av dina smeknamn tycker du om (har du tyckt
om)? Varför?
• Vilka smeknamn tycker du inte om (har du inte tyckt
om)? Varför?
• Vem använder dina smeknamn? Får alla använda
dem?
• Ungefär hur gammal var du när smeknamnen började användas? (Hur gammal var du när de slutade
att användas om de inte används längre)?
• Påminner något smeknamn om ditt för- eller efternamn?
• I vilka situationer används dina smeknamn?
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• Vem använder dina smeknamn? Hur känner ni
varandra?
Skala 1 2 3 4 5 6
• Vem har hittat på dina smeknamn? Hur känner ni
varandra?
Skala 1 2 3 4 5 6
• Vet du varför du bär dina smeknamn?
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Bilaga 2: Enkätformuläret

Vid Högskolan i Halmstad (Sektionen för humaniora) pågår ett projekt som syftar till att kartlägga framför allt smeknamns, men även
förnamns och efternamns, funktion och deras koppling till identiteten.
Genom att använda sig av namn som forskningsmaterial kan man avläsa en mängd trender i samhället, såsom innovationer, innovationsspridning och identitetsskapande.
Smeknamn, som har använts så länge vi känner till, är en aktiv del av
vårt språkbruk men trots detta är det ett ganska outforskat område.
Möjligen beror det på materialets svårtillgänglighet: smeknamn finns
inte i några register och ibland existerar de knappt i skrivet språk över
huvud taget. Genom den här enkätundersökningen blir det faktiskt
första gången i Sverige som ett material om vardagliga smeknamn
samlas in på ett strukturerat sätt. Därför är ditt deltagande i studien
viktigt eftersom du, ur statistisk synvinkel, inte kan ersättas med någon annan person.
Enkätmaterialet utgör ett underlag som kommer att behandlas med
hjälp av kvantitativa metoder, men frågorna har vuxit fram genom ett
kvalitativt intervjumaterial. Vid resultatdiskussionen kommer alltså
båda dessa metoder att kombineras. Eftersom resultaten kommer att
publiceras finns det en möjlighet att de som vet vilket smeknamn du
bär skulle kunna känna igen dig. Om det finns namn som du av den
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här anledningen inte vill lämna ut så anger du helt enkelt inte dem i
formuläret. Självklart kommer materialet att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det och uppgifterna kommer enbart att användas i
forskningssammanhang. (Om du vill ta del av resultaten anger du din
e-mailadress i enkätformuläret.)
En annan aspekt av den språkliga identiteten berör dina för- och efternamn och därför finns det sist i enkäten även några frågor som rör de
här namnen. Vi ber dig svara på enkätfrågorna och skicka tillbaka
formuläret i det bifogade kuvertet, som inte behöver frankeras.
Om du har några frågor om undersökningen så hör av dig till Linnea
Gustafsson (F.D.), telefon: 035-16 77 06 (vardagar), eller via mail:
linnea.gustafsson@hh.se.
På förhand vill vi tacka för din medverkan.
Halmstad i december 2013
Linnea Gustafsson & Emilia Aldrin

DEL 1. INFORMATION OM DIN BAKGRUND
Födelseår:…………
Vilket kön identifierar du dig med?
 Kvinna
 Man
 Jag är född i Sverige.
 Jag är inte född i Sverige. Jag kom till Sverige när jag
var………….år.
Fråga 1. Vilka fritidsintressen har varit viktigast för dig vid olika perioder i livet?
När jag var barn (ca 7-12 år) var mina främsta fritidsintressen:……………………………………………….
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
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När jag var tonåring (ca 13-19 år) var mina främsta fritidsintressen:
………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
Som vuxen är mina främsta fritidsintressen:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………..
Fråga 2. Vilken utbildningsbakgrund har du? (Var vänlig och kryssa
i alla alternativ som stämmer.)
 Grundskola
 Gymnasium
Jag har tagit examen från den här gymnasieutbildningen:
…………………………..…………………………………………
 Universitet / högskola
Jag har tagit examen från den här universitetsutbildningen:
……………………………………………………..………………
 Forskarutbildning
Jag har tagit den här licentiat-/doktorsexamen:
……………………………………………………………………..
DEL 2. SMEKNAMN
Frågorna i den här delen gäller inte dina officiella namn (förnamn och
efternamn), utan andra (positiva) tilltal som ibland används, eller har
använts, om dig.
Fråga 3. Har du burit eller bär du några smeknamn?
 Ja
gå till fråga 4
 Nej
gå till fråga 12
Fråga 4. Besvara frågorna genom att fylla i rutsystemet nedan.
(Om du behöver mer plats går det bra att använda ett löst papper.) Tänk på att
många smeknamn enbart används i talspråket och därför är svåra
att tolka korrekt i skrift, så var vänlig och tänk extra mycket på att
skriva tydligt.
• Vilka smeknamn har du / har du haft?
• Ungefär hur gammal var du när du fick dina olika smeknamn?
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•

Vilken relation hade du till den person som först använde
smeknamnen?
(t.ex. mamma, pappa, lillebror, storebror, storasyster, bästis, pojkvän /
flickvän)

•
•

Beskriv så utförligt du kan varför just ett visst smeknamn började användas.
I vilka situationer används dina smeknamn?
(t.ex. hemma, jobbet, vid bankärende, på tjejmiddag)

Del 3. HÄR KOMMER NÅGRA FÖLJDFRÅGOR
Fråga 5. Tycker du om alla smeknamn du har?
 Ja
 Nej. Motivering:
………………………………………………………………………
………………………………….……………………………..……
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Fråga 6. ”Får” alla använda dina smeknamn?
 Ja
 Nej. Motivering:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
 Osäker / vet inte
Fråga 7. Använder du också smeknamn på de personer som använder/använde smeknamn på dig?
 Ja, nämligen:
.……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
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 Nej
 Osäker / vet inte
 Vissa, nämligen:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Fråga 8. Påminner något smeknamn om ditt för- eller efternamn?
 Ja, nämligen:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Motivering:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
 Nej
 Osäker / vet inte
Fråga 9. Finns det smeknamn som du inte vill uppge?
 Ja, för att:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
 Nej
 Osäker / vet inte
Fråga 10. Känner du till om du bär några öknamn?
 Ja. Kommentar:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
 Nej
 Osäker / vet inte
Fråga 11. Finns det något ytterligare som Du tycker att jag har
glömt att fråga beträffande dina smeknamn?
 Nej
 Ja,
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

Tack för din medverkan!
Glöm inte att posta enkäten senast 31
januari!
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Bilaga 3: Binamnen i materialet

(Björn)busen
(Farbror) Barba
(Lilla) Duje
(Pappa) Baloo
Aco
Amuel
Anka
Anki
Annapanna
Apan
Avesta
Axelsson
Aza(d)
Babban
Babsan
Baby
Bambi
Barba(flott)
Becca
Behelin
Bengta
Berra
Betan
Bettan
Bisan
Blomman
Boa
Bocaj
Bosse
Brö(dgubben)
Bulle(n)
Buster
Båten
Båtsman
Captain
Challan
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Charlie
Cheff
Cilia
Cissi
Cissiliss
Citronen
Daeng
Dalle
Dalleman
Dalleman0
Didrik
Didrob
Dittapulla
Ditte
Ditte-docka
Dittsson
El-in-stallation
Ella
Em
Emmet
Emmy
Ettan
Euro(boy)
Fia
Fidde
Flicka Adolfsson
Flingan
Flodis
Florén
Forsberg
Freddan
Fredde
Frippe
Futharken
Gahna
Ganne

Gianni
Gluten
Gnaget
Gordon
Grasse
Grejen
Grodan
Grynet
Guje
Gulle
Gullet
Gurro
Hanna
Hanna
Heffaklumpen
Herma(froditen)
Herman
Hermes
Hilda
Hjulan
Hjärtat
Hjärtat
Huldur
Ida
Immis
Jacke
Jaja
Janton
Jatta
Jean Paul
Jesus
Johan
Jojo
Jojo
Joka
Jonta

Jonte
Jonte
Jossan
Jönsson
Kaggen
Kajsa
Kajsa
Kalle
Kenneth
Kexet
Kicka
Kicki
Kissekatten
Knoppen
Knoppen
Kocken
Kockis
Kotten
Krfo
Krille
Krullas
Kusi
L.S.
Laban
Lajnitch
Lasse
Lejon
Lejoninnan
Lenibunsa
Lili
Lill-Ingrid
Lillan
Lillan
Lill-Pullan
Lima
Limpan
Lina
Linnet
Lippe
Lisa
Liza
Liza-Fliza
Loppan
Lotta

Lotta
Långkalsong
Macke
Madame Mim
Madde
Maikki
Mailen
Maja
Majje
Majsan
Majsan
Malena
Malla
Mallan
Mamita
Mankan
Marado
Magica de häx
Maria-Pia
Maria-tia
Martini
Mary Jet
Mettan
Mette
Mi
Mia
Mia
Mia
Mica
Micha
Mille
Mimigan
Mimlon
Mimmi
Mosko
Mulle
Myran
Myran
Måddan
Mårten
Najk
Nasse
Nea
Nela

Nenne
Netta
Nettan
Nia
Nic
Nicke
Nicke
Nicko
Nilla
Nilla
Ninna
Ninne
Ninni
Ninni
Nompe
Nunne
Ofelia
Oja
Olle
Ovan
Paddaskrälle
Paje
Pannan
Pappa Björn
Pelle
Pelle
PeO
Per i Sanda
Pernilla
Perotto
PG
Pilla
Plutarkos
Pluttinuttan
Polen
Presidenta
Pussel
Putte
Pyret
Pärlan
Reiseleiter
Robban
Rompa
Rutan
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Röjes
Saab
Sabbe
Salle
Sam
Sam
Sammetslena
Shortan
Shorty
Sirran
Sissan
Sjölla
Skalman
Sköldpadda(n)
Smulan
Snusan
Sorken
Stina
Stina
Stinta/Stint
Stumpan
Super-Gianni
Sussi
Svanberg
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Svesa
Svetthjärtat
Sälen
Säva
Söder
Tarzan
TBC
Teppe
Tessan
Thierry Dali
Thordan
Tigern
Tina
Tjorven
Tobba
TobbaJan
Tobbe
Todde
Tomic
Tony
Torres
Totta
Touch
Trasan

Trollet
Tumsen
Turbo
Turk
Tutte
Tösse-Maja
Uffe
Ullis
Umpapetter
Umpen
UP
Walle
Warro
Vinkelhaken
Vippan
Vivi
Yaz
Yazzie
YP
Yrvädret
Zaza
Äpplet

x

Humor / lekfullhet

x

x

Smeksamhet /
positions-

Uttalslättnad

x

Särskiljande
Yrke / sysselsättning
Beskrivning i
syskonskaran

x

Egenskap
Händelser
Adjektiv
Verb

x

Appellativ

x

Utländsk influens

x
x

x

x
x

x
x

Bildning till / av

x

Associativ bildning / variation

Lokalitetsangivelse

x

Uppkallelse

Mitt emellan

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Anka
Anki
Annapanna
Avesta
Axelsson
Babban
Babsan
Baby
Becca
Behelin
Bengta
Berra

Onomatikon

x

Lexikon

Binamn

Binamn som bärs av kvinnor

Bilaga 4: Binamnens särdrag

Initialer

Bettan
Bisan
Buster
Challan
Cilia
Cissi
Cissiliss
Citronen
Daeng
Dittapulla
Ditte
Ditte-docka
Dittsson
El-installation
Ella
Em
Emmet
Emmy
Fia
Flicka
Adolfsson
Flingan
Flodis
Florén
Gianni
Gnaget
Grasse
Grejen
Grodan

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

Grynet
Guje
Gulle
Gullet
Gurro
Hanna
Hanna
Heffaklumpen
Herman
Hilda
Hjulan
Hjärtat
Hjärtat
Huldur
Ida
Immis
Jaja
Jatta
Jojo
Jojo
Joka
Jossan
Jönsson
Kajsa
Kajsa
Kenneth
Kexet
Kicka
Kicki

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
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x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

I det här fallet föreligger en jämförelse med grannens barn.

Knoppen
Kockis
Kotten
Krfo
Krullas
Lainitch
Lejon
Lejoninnan
Lenibunsa
Lenibusa
Lenigumman
Lilla Duje
Lillan
Lillan
Lill-Ingrid
Lill-pullan
Lima
Limpan
Lina
Linnet
Lippe
Lisa
Liza
Liza-Fliza
Loppan
Lotta
Lotta

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x51
x

x

x

x

x

x

x

L.S.
Långkalsong
Madame
Mim
Madde
Maikki
Maja
Majje
Majsan
Majsan
Malena
Malla
Mallan
Mamita
Marado
Magica de
häx
Maria-Pia
Maria-tia
Mary Jet
Mettan
Mette
Mi
Mia
Mia
Mia
Mica
Micha
Mimigan

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

Mimlon
Mimmi
Mulle
Måddan
Nasse
Nea
Nela
Nenne
Netta(n)
Nia
Nicko
Nilla
Nilla
Ninna
Ninne
Ninni
Ninni
Nompe
Nunne
Ofelia
Paddaskrälle
Pelle
Pernilla
PG
Pilla
Plutti-nuttan
Presidenta
Pussel
Pyret

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rutan
Röjes
Saab
Sam
Sammetslena
Shortan
Shorty
Sirran
Sissan
Sköldpadda(n)
Smulan
Snusan
Stina
Stina
Stint/a
Stumpan
Super-Gianni
Sussi
Svanberg
Svett-hjärtat
Tarzan
Teppe
Tessan
Tigern
Tina
Tjorven
Tomic
Torres

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Totta
Trasan
Trollet
Tumsen
Turbo
Turk
Tösse-Maja
Ullis
Walle
Vinkelhaken
Vippan
Vivi
Yaz
Yazzie
Yrvädret
Zaza
Äpplet

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Humor / lekfullhet

x

x

Smeksamhet / positionsbestäm-

Uttalslättnad

x

Särskiljande

x

Yrke / sysselsättning

x

Adjektiv

x
x
x
x

x

Händelse

x
x

x

Egenskap

x
x
x

Beskrivning i
syskonskaran

x
x

x

x

Utländsk influens

x

x

Appellativ

x
x
x

Verb

Initialer

x
x

x

x
x

x
x

x
x

Lokalitetsangivelse

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

(Björn)busen
(Farbror)
Barba
(Pappa)
Baloo
Aco
Amuel
Apan
Aza(d)
Bambi
Barba(flott)
Betan
Blomman
Boa
Bocaj
Bosse
Brö(gubben)
Bulle(n)
Båten
Båtsman
Captain

Onomastikon

x
x

Lexikon

x
x
x

Mitt-emellan

Binamn

Binamn som bärs av män

Uppkallelse

x
x

Bildning till / av

x
x
x
x
x

x

Associativ bildning
/ varation

Charlie
Cheff
Dalle
Dalleman
Dalleman0
Didrik
Didrob
Ettan
Euro(boy)
Fidde
Forsberg
Freddan
Fredde
Frippe
Futharken
Gahna
Ganne
Gluten
Gordon
Hermafroditen)
Hermes
Jacke
Janton
Jean Paul
Jesus
Johan
Jonta
Jonte
Jonte
Kaggen
Kalle

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
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52

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x53
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x52

I det här fallet föreligger en jämförelse med pappan.
Smeknamnet utgör en uppkallelse efter ortnamnet Moskva, men namnbäraren själv hade ingen anknytning till den staden.

Kissekatten
Knoppen
Kocken
Krille
Kusi
Laban
Lasse
Lili
Macke
Mailen
Mankan
Martini
Mille
Mosko
Myran
Myran
Mårten
Najk
Nic
Nicke
Nicke
Oja
Olle
Ovan
Paje
Pannan
Pappa Björn
Pelle
PeO
x

x

x

x
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x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x54

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Eftersom jag inte vet om det här smeknamnet uttalas med grav eller akut accent har jag för säkerhets skull infört särdraget »lokalitetsangivelse» här.

Per i Sanda
Perotto
Plutarkos
Polen
Putte
Pärlan
Reiseleiter
Robban
Rompa
Sabbe
Salle
Sam
Sjölla
Skalman
Sorken
Svesa
Sälen
Säva
Söder
TBC
Thierry Dali
Thordan
Tobba
TobbaJan
Tobbe
Todde
Tony
Touch
Tutte
Uffe

Umpapetter
Umpen
UP
Warro
YP

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Bilaga 5: Binamn ingående i kapitel 4

Kvinnors binamn i barndomsfamiljen/släkten
(Lilla) Duje
Anka
Annapanna
Babban
Babsan
Becca
Buster
Cilia
Daeng
Dittapulla
Emmy
Fia
Grodan
Gulle
Gullet
Hanna
Hanna
Heffaklumpen
Hilda
Ida
Jaja
Kajsa
Kicka
Knoppen
Kockis
Kotten
Lajnitch
Lenibunsa
Lenigumma
Lillan
Lill-Pullan
Lina
Lisa
Liza-Fliza
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Loppan
Lotta
Madame Mim
Maikki
Maja
Majje
Majsan
Malena
Malla
Mamita
Mettan
Mimigan
Mimlon
Mimmi
Nenne
Netta(n)
Nilla
Ninna
Ninne
Ninni
Ninni
Nompe
Nunne
Ofelia
Paddaskrälle
Pernilla
Pluttinuttan
Rutan
Smulan
Stint(a)
Stumpan
Tarzan
Tessan
Tina

Totta
Trasan
Trollet

Tumsen
Tösse-Maja
Vinkelhaken

Mäns binamn i barndomsfamiljen/släkten
Aco
Jacke
Jonte
Laban
Lasse
Lili
Macke
Mailen
Mankan

Mille
Nicke
Ovan
Pelle
Plutarkos
Polen
Robban
Tutte

Kvinnors binamn bland barndomskamrater
Anki
Bengta
Berra
Bisan
Cissiliss
Em
Flicka Adolfsson
Flingan
Gnaget
Grejen
Guje
Herman
Hjulan
Immis
Jojjo
Kajsa
Kexet
Kicki
L.S.
Lill-Ingrid
Lima
Liza
Långkalsong

Madde
Majsan
Mallan
Magica de häx
Mette
Mi
Mia
Mia
Mulle
Måddan
Nicko
Pelle
PG
Saab
Sam
Shortan
Shorty
Sirran
Svanberg
Ullis
Walle
Vippan
Yaz
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Yazzie
Yrvädret

Äpplet

Mäns binamn bland barndomskamrater
Apan
Bocaj
Bosse
Dalle
Dalleman
Dalleman0
Didrik
Ganne
Jesus
Kissekatten
Knoppen
Krille
Kusi
Myran
Najk
Nicke
Paje

Pannan
Putte
Rompa
Salle
Skalman
Sorken
Svesa
Sälen
TBC
Thordan
Tobba
TobbaJan
Tobbe
Todde
Touch
Warro

Kvinnors binamn bland vänner i vuxen ålder
El-in-stallation
Fru Florén
Grynet
Jojo
Joka
Jossan
Marado
Presidenta
Sammetslena
Stina
Super-Gianni
Sussi
Tjorven
Tomic
Turbo
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Limpan
Tigern
Krullas
Jönsson
Avesta
Torres
Bettan
Nasse
Kenneth
Mary Jet
Krfo
Röjes

Mäns binamn bland vänner i vuxen ålder
Amuel
Aza(d)
Brö(dgubben)
Bulle(n)
Didrob
Ettan
Gordon
Janton

Johan
Kaggen
Myran
Olle
Reiseleiter
Sam
UP
YP

Kvinnors binamn från idrottskontexten
Lejon
Lejoninnan
Turk

Mäns binamn från idrottskontexten
Captain
Forsberg
Gahna
Mårten

Sabbe
Säva
Söder
Thierry Dali

Kvinnors binamn från partner
Baby
Ella
Emmet
Gianni
Hjärtat
Hjärtat

Huldur
Mica
Nela
Pussel
Sköldpadda(n)
Teppe

Mäns binamn från partner
(Farbror) Barba
Bambi

Barba flott
Uffe
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Kvinnors binamn från övriga
Behelin
Citronen
Ditte
Ditte-docka
Gurro
Lillan
Maria-Pia

Maria-tia
Nia
Nilla
Sissan
Snusan
Stina

Mäns binamn från övriga
Futharken
Kocken
Martini
Nic
Oja
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Olle
PeO
Perotto
Tony

Namnregister

(Björn)busen, 142, 153
(Farbror) Barba, 80, 142, 153, 161
(Lilla) Duje, 142, 158
(Pappa) Baloo, 57, 142, 153
Aco, 61, 62, 142, 153, 159
Amuel, 68, 79, 98, 142, 153, 161
Anka, 142, 145, 158
Anki, 60, 142, 145, 159
Annapanna, 61, 68, 142, 145, 158
Apan, 59, 64, 85, 142, 153, 160
Avesta, 57, 142, 145, 160
Axelsson, 55, 66, 142, 145
Aza(d), 142, 153, 161
Babban, 142, 145, 158
Babsan, 142, 145, 158
Baby, 31, 62, 68, 72, 80, 142,
145, 161
Bambi, 57, 64, 80, 142, 153, 161
Barba(flott), 142, 153
Becca, 60, 142, 145, 158
Behelin, 61, 81, 142, 145, 162
Bengta, 97, 142, 145, 159
Berra, 142, 145, 159
Betan, 66, 79, 142, 153
Bettan, 60, 142, 146, 160
Bisan, 142, 146, 159
Blomman, 55, 59, 79, 142, 153
Boa, 142, 153
Bocaj, 68, 79, 142, 153, 160
Bosse, 60, 77, 142, 153, 160
Brö(dgubben), 142, 161
Bulle/n/, 59, 142
Buster, 57, 65, 142, 146, 158
Båten, 59, 142, 153
Båtsman, 58, 142, 153
Captain, 65, 80, 142, 153, 161

Challan, 142, 146
Charlie, 40, 56, 142, 154
Cheff, 64, 72, 142, 154
Cilia, 142, 146, 158
Cissi, 60, 98, 142, 146
Cissiliss, 61, 66, 68, 142, 146,
159
Citronen, 81, 142, 146, 162
Daeng, 59, 62, 65, 142, 146, 158
Dalle, 142, 154, 160
Dalleman, 142, 154, 160
Dalleman0, 73, 142, 154, 160
Didrik, 61, 142, 154, 160
Didrob, 62, 79, 142, 154, 161
Dittapulla, 142
Ditte, 56, 57, 68, 142, 146, 162
Ditte-docka, 68, 142, 146, 162
Dittsson, 61, 142, 146
El-in-stallation, 59, 64, 71, 142,
146, 160
Ella, 56, 80, 142, 146, 161
Em, 61, 102, 142, 146, 159
Emmet, 80, 142, 146, 161
Emmy, 102, 142, 146, 158
Ettan, 59, 142, 154, 161
Euro(boy), 142, 154
Fia, 142, 146, 158
Fidde, 142, 154
Flicka Adolfsson, 55, 142, 146,
159
Flingan, 142, 146, 159
Flodis, 57, 142, 146
Florén, 55, 142, 146, 160
Forsberg, 58, 65, 94, 142, 154,
161
Freddan, 60, 142, 154
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Fredde, 60, 142, 154
Frippe, 60, 101, 142, 154
Futharken, 59, 81, 142, 154
Gahna, 80, 142, 154, 161
Ganne, 98, 142, 154, 160
Gianni, 64, 67, 80, 142, 146, 151,
160, 161
Gluten, 65, 142, 154
Gnaget, 59, 79, 142, 146, 159
Gordon, 58, 79, 142, 154, 161
Grasse, 98, 142, 146
Grejen, 59, 65, 69, 85, 142, 146,
159
Grodan, 79, 142, 146, 158
Grynet, 57, 79, 142, 147, 160
Guje, 67, 142, 147, 159
Gulle, 68, 142, 147, 158
Gullet, 68, 142, 147, 158
Gurro, 81, 142, 147, 162
Hanna, 56, 67, 70, 142, 147, 158
Heffaklumpen, 55, 57, 59, 65, 96,
142, 147, 158
Herma(froditen), 142, 154
Herman, 61, 142, 147, 159
Hermes, 142, 154
Hilda, 56, 101, 142, 147, 158
Hjulan, 61, 66, 142, 147, 159
Hjärtat, 68, 70, 80, 142, 147, 161
Huldur, 80, 142, 147, 161
Ida, 56, 142, 147, 158
Immis, 142, 147, 159
Jacke, 142, 154, 159
Jaja, 67, 142, 147, 158
Janton, 142, 154, 161
Jatta, 61, 142, 147
Jean Paul, 62, 64, 142, 154
Jesus, 58, 65, 85, 142, 154, 160
Johan, 40, 56, 142, 154, 161
Jojo, 67, 70, 98, 142, 147, 160
Joka, 61, 67, 142, 147, 160
Jonta, 142, 154
Jonte, 70, 143, 154, 159
Jossan, 60, 143, 147, 160
Jönsson, 55, 79, 143, 147, 160
Kaggen, 59, 64, 143, 154, 161
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Kajsa, 57, 60, 66, 70, 143, 147,
158, 159
Kalle, 57, 60, 143, 154
Kenneth, 56, 57, 79, 81, 143, 147,
160
Kexet, 57, 59, 85, 143, 147, 159
Kicka, 67, 143, 147, 158
Kicki, 77, 98, 143, 147, 159
Kissekatten, 68, 143, 155, 160
Knoppen, 58, 59, 70, 81, 85, 143,
148, 155, 158, 160
Kocken, 65, 143, 155
Kockis, 57, 63, 64, 65, 143, 148,
158
Kotten, 143, 148, 158
Krfo, 62, 73, 143, 148, 160
Krille, 60, 79, 98, 143, 155, 160
Krullas, 59, 64, 143, 148, 160
Kusi, 61, 143, 155, 160
L.S., 143, 149, 159
Laban, 143, 155, 159
Lajnitch, 99, 143, 158
Lasse, 60, 67, 78, 143, 155, 159
Lejon, 55, 143, 148, 161
Lejoninnan, 80, 143, 148, 161
Lenibunsa, 61, 143, 148, 158
Lili, 65, 68, 81, 101, 102, 143,
155, 159
Lillan, 65, 68, 70, 143, 148, 158,
162
Lill-Ingrid, 57, 58, 85, 143, 148,
159
Lill-Pullan, 65, 143, 158
Lima, 61, 79, 98, 143, 148, 159
Limpan, 59, 64, 79, 143, 148, 160
Lina, 67, 143, 148, 158
Linnet, 55, 68, 79, 143, 148
Lippe, 143, 148
Lisa, 70, 79, 126, 143, 148, 158
Liza, 61, 68, 143, 148, 158, 159
Liza-Fliza, 61, 68, 143, 148, 158
Loppan, 59, 64, 70, 143, 148, 158
Lotta, 60, 67, 70, 78, 79, 88, 143,
148, 158

Långkalsong, 59, 64, 79, 85, 143,
149, 159
Macke, 143, 155, 159
Madame Mim, 57, 59, 61, 143,
149, 158
Madde, 60, 143, 149, 159
Maikki, 61, 67, 143, 149, 158
Mailen, 79, 143, 155, 159
Maja, 29, 57, 67, 143, 149, 152,
158, 159
Majje, 143, 149, 158
Majsan, 57, 70, 143, 149, 158,
159
Malena, 56, 143, 149, 158
Malla, 143, 149, 158
Mallan, 60, 143, 149, 159
Mamita, 143, 149, 158
Mankan, 143, 155, 159
Marado, 62, 79, 143, 149, 160
Margica de hex, 57, 59, 65, 77,
96, 98, 143, 149, 159
Maria-Pia, 68, 101, 143, 149, 162
Maria-tia, 68, 143, 149, 162
Martini, 143, 155
Mary Jet, 57, 79, 94, 143, 149,
160
Mettan, 143, 149, 158
Mette, 143, 149, 159
Mi, 61, 143, 149, 159
Mia, 66, 70, 78, 143, 149, 159
Mica, 53, 80, 143, 149, 161
Micha, 53, 143, 149
Mille, 56, 143, 155, 159
Mimigan, 61, 102, 143, 149, 158
Mimlon, 61, 102, 143, 150, 158
Mimmi, 61, 143, 150, 158
Mosko, 143, 155
Mulle, 57, 85, 98, 143, 150, 159
Myran, 59, 64, 70, 79, 85, 98,
143, 155, 160, 161
Måddan, 143, 150, 159
Mårten, 56, 98, 143, 155, 161
Najk, 143, 155, 160
Nasse, 57, 65, 79, 143, 150, 160
Nea, 143, 150

Nela, 68, 80, 143, 150, 161
Nenne, 67, 143, 150, 158
Netta, 143, 150, 158
Nettan, 79, 98, 143
Nia, 143, 150, 162
Nic, 67, 81, 143, 155
Nicke, 60, 67, 70, 78, 143, 155,
159, 160
Nicko, 143, 150, 159
Nilla, 60, 70, 143, 150, 158, 162
Ninna, 67, 143, 150, 158
Ninne, 67, 143, 150, 158
Ninni, 60, 67, 70, 143, 150, 158
Nompe, 59, 143, 150, 158
Nunne, 67, 143, 150, 158
Ofelia, 56, 143, 150, 158
Oja, 67, 81, 143, 155
Olle, 60, 81, 127, 143, 155, 161
Ovan, 143, 155, 159
Paddaskrälle, 59, 65, 143, 150,
158
Paje, 96, 143, 155, 160
Pannan, 59, 63, 71, 85, 143, 155,
160
Pappa Björn, 143, 155
Pelle, 56, 60, 64, 70, 79, 81, 85,
143, 150, 155, 159
PeO, 61, 143, 155
Per i Sanda, 57, 143, 156
Pernilla, 56, 143, 150, 158
Perotto, 56, 143, 156
PG, 61, 66, 143, 150, 159
Pilla, 60, 66, 143, 150
Plutarkos, 58, 93, 101, 143, 156,
159
Pluttinuttan, 68, 101, 143, 150,
158
Polen, 143, 156, 159
Presidenta, 65, 143, 150, 160
Pussel, 59, 69, 70, 80, 81, 93, 103,
143, 150, 161
Putte, 79, 143, 156, 160
Pyret, 53, 64, 143, 150
Pärlan, 143, 156
Reisleiter, 59, 62, 65, 143, 161
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Robban, 40, 60, 79, 143, 156, 159
Rompa, 143, 156, 160
Rutan, 143, 151, 158
Röjes, 64, 80, 94, 144, 151, 160
Saab, 57, 79, 85, 144, 151, 159
Sabbe, 67, 80, 144, 156, 161
Salle, 79, 97, 98, 103, 107, 144,
156, 160
Sam, 61, 79, 80, 144, 151, 156,
159, 161
Sammetslena, 59, 64, 80, 144,
151, 160
Shortan, 59, 64, 72, 88, 144, 151,
159
Shorty, 59, 62, 64, 72, 144, 151,
159
Sirran, 79, 144, 151, 159
Sissan, 60, 81, 144, 151, 162
Sjölla, 144, 156
Skalman, 144, 156, 160
Sköldpadda/n/, 59, 69, 70, 144,
161
Smulan, 64, 79, 144, 151, 158
Snusan, 81, 144, 151, 162
Sorken, 22, 79, 81, 98, 144, 156,
160
Stina, 67, 70, 144, 151, 160, 162
Stinta / Stint, 144
Stumpan, 69, 144, 151, 158
Super-Gianni, 144
Sussi, 47, 60, 80, 144, 151, 160
Svanberg, 55, 66, 144, 151, 159
Svesa, 79, 144, 156, 160
Svetthjärtat, 69, 144, 151
Sälen, 55, 79, 144, 156, 160
Säva, 80, 144, 156, 161
Söder, 80, 144, 156, 161
Tarzan, 57, 64, 65, 144, 151, 158
TBC, 64, 71, 144, 156, 160
Teppe, 62, 70, 80, 107, 144, 151,
161
Tessan, 60, 78, 98, 144, 151, 158
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Thierry Dali, 58, 65, 80, 98, 144,
156, 161
Thordan, 79, 144, 156, 160
Tigern, 55, 57, 144, 151, 160
Tina, 103, 144, 151, 158
Tjorven, 57, 65, 80, 144, 151, 160
Tobba, 144, 156, 160
TobbaJan, 144, 156, 160
Tobbe, 60, 67, 144, 156, 160
Todde, 61, 144, 156, 160
Tomic, 55, 144, 151, 160
Tony, 60, 144, 156
Torres, 57, 144, 151, 160
Totta, 144, 152, 159
Touch, 59, 64, 70, 71, 85, 144,
156, 160
Trasan, 144, 152, 159
Trollet, 144, 152, 159
Tumsen, 53, 59, 93, 101, 144,
152, 159
Turbo, 59, 64, 80, 144, 152, 160
Turk, 80, 144, 152, 161
Tutte, 59, 144, 156, 159
Tösse-Maja, 144
Uffe, 60, 80, 144, 156, 161
Ullis, 60, 67, 144, 152, 159
Umpapetter, 144, 157
Umpen, 61, 67, 144, 157
UP, 61, 144, 157, 161
Walle, 61, 79, 144, 152, 159
Warro, 79, 144, 157, 160
Vinkelhaken, 79, 144, 152
Vippan, 144, 152, 159
Vivi, 60, 80, 144, 152
Yaz, 61, 144, 152, 159
Yazzie, 67, 144, 152, 160
YP, 61, 80, 144, 157, 161
Yrvädret, 59, 64, 85, 98, 144, 152,
160
Zaza, 144, 152
Äpplet, 54, 59, 64, 79, 85, 144,
152, 160
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