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Förnamnsval!i!urban!miljö!–!exempel!från!Göteborg!

!
Av%Emilia%Aldrin%

!
!
!
!
!

Den! här! artikeln! behandlar! urbana! drag! i! nutida! svensk! förnamnsgivning.!
Syftet!är!att!undersöka!vilka!slags!förnamn!som!valts!av!föräldrar!i!Göteborg!
år!2007!och!att!diskutera!i!vilken!mån!några!sociala!drag!som!anses!typiska!
för! urbana! miljöer! avspeglas! i! detta! namnmaterial.! Såväl! tilltalsnamn! som!
förekommande! sidonamn! (ytterligare! förnamn! vid! sidan! av! tilltalsnamnet)!
inkluderas!i!undersökningen.!

Förnamnsval! i! senmoderna! storstadsmiljöer! har! varit! föremål! för! ett!
flertal!tidigare!studier.!Exempelvis!har!Debus!m.fl.!(1973)!studerat!förnamnsK
val!och!namngivningsmotiv!i!Kiel.!Rossi!(1965)!har!studerat!uppkallelseskick!
bland!medelklassföräldrar! i!Chicago.!Lieberson!&!Bell!(1998)!har!undersökt!
namnvariation!i!New!York.!Villarsen!Meldgaard!(1990)!har!undersökt!namnK
givningsmönster!i!Köpenhamn.!I!Sverige!har!Boalt!(1963)!studerat!förnamnsK
variation! i! Stockholm! och! Kvillerud! (1980)! förnamnsvariation! i! Göteborg.!
Ingen!av!dessa!studier!diskuterar!emellertid!den!urbana!miljöns!betydelse!för!
namnvalet! eller! lyfter! fram! specifikt! urbana! mönster! i! namnvariationen.!
Bloothooft! (2002)! konstaterar! visserligen! i! en! jämförande!undersökning! av!
namnvariation! i!olika!delar!av!Nederländerna!att! förnamn!i!stadsmiljö!där! i!
högre!grad!kännetecknas!av! inhemska!namn!och!namn!med!anknytning! till!
ämnesområden!som!natur,!kultur!och!historia.!Detta!tolkas!dock!främst!som!
en! följd! av! vissa! socioekonomiska! faktorer! i! storstadsområdena! snarare! än!
den!urbana!miljön!i!sig.!Överlag!förefaller!alltså!den!nutida!storstadsmiljöns!
betydelse! för! förnamnsvalet! vara! föga! utredd.! Min! avsikt! är! därför! att!
diskutera! förnamnsval! bland! föräldrar! i! Göteborg,! med! utgångspunkt! i!
mönster! som! tidigare! kultursociologisk! urbanforskning! har! lyft! fram! som!
karaktäristiska!för!urbana!miljöer!i!senmodern!tid.!

Utgångspunkten!att!den!urbana!miljön!och!livet! i!en!sådan!miljö!skulle!
skilja!sig!väsentligt!från!miljön!och!livet!i!en!mindre!stad!eller!på!landsbygden!
är! naturligtvis! inte! självklar! –! och! därmed! inte! heller! utgångspunkten! att!
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förnamnsgivning! i! storstäder! skulle! skilja! sig! från! förnamnsgivning! i! andra!
miljöer.!Det!som!rent!konkret!skiljer!storstäder!från!andra!bostadsmiljöer!är!
det!stora!antalet!invånare,!den!stora!variationen!i!deras!bakgrunder!och!livsK
stilar,! samt!den! relativt! sett! begränsade! yta! som!de! lever! på! (jfr! Stevenson!
2003! s.! 21).! Inom!delar! av! den! kultursociologiska! urbanforskningen!menar!
man! att! dessa! förutsättningar! skapar! särskilda! sociala! strukturer! och! ett!
särskilt! sätt! att! leva! som! är! unikt! för! storstaden.! Enligt! Rolf! Lidskog! (2006!
s.!123!ff.)!växer!nya!livsstilar!och!kulturer!ofta!fram!i!dagens!storstäder!som!
en! följd! av! stor! anonymitet! och! frihet! och! liten! social! kontroll.! StorstadsK
miljön!framstår!som!en!smältdegel!av!olika!sociala!grupperingar!och!kulturer,!
där! innovation! och! kreativitet! kan! få! större! utrymme! än! på! andra! håll.!
Samtidigt! kan! nyheterna! spridas! och! få! fäste! i! övriga! samhället! och! då! bli!
trender.! Thomas! Johansson! (2003! s.! 15)! hävdar! att! ett! samhälles! klassK
mönster!kondenseras!och!förtätas!i!en!stad!och!att!livsstilar!och!smaker!där!
blir!tydliga!markörer!för!social!tillhörighet.!Stevenson!(2003!s.!41)!uttrycker!
det!som!att!storstaden!är!den!plats!där!sociala!identiteter!både!visas!tydligast!
och! har! störst! chans! att! bli! accepterade,!men! påpekar! också! (a.a.! s.! 44)! att!
många! storstäder! under! senare! år! alltmer! utvecklas! till! att! bli! tydligt!
uppdelade!i!olika!områden!för!olika!homogena!grupper.!Det!finns!således!en!
uppfattning! inom! urbanforskningen! om! vad! som! kännetecknar! urbana!
miljöer! (se! även! antologin! redigerad! av! Pacheco! 2001).! Samtidigt! ses! det!
numera! som! en! självklarhet! att! ”urban! miljö”! och! ”urban! livsstil”! inte! kan!
definieras! på! något! universellt! sätt! som! gäller! alla! städer! och! alla! kulturer,!
vilket! gör! det! viktigt! att! beakta! den! specifika! betydelsen! av! den! urbana!
kontext!som!ska!studeras!(Rogers!&!Vertovec!1995!s.!7).!

!

Göteborg!som!urban!miljö!
Göteborg! är! Sveriges! näst! största! stad! med! ca! 520! 000! invånare! år! 2011!
(denna!och!alla!kommande!statistiska!uppgifter!nedan!har!hämtats!från!GöteK
borgs! stads! eller! Statistiska! centralbyråns! hemsidor! för! statistik).! Inom!
urbanforskningen! har! Göteborg! beskrivits! som! ”de! kulturella! klassmotsättK
ningarnas!stad”!(Karlsson!2003!s.!106).!Staden!anses!alltså!i!ännu!högre!grad!
än! andra! svenska! storstäder! kännetecknas! av! möten!mellan! olika! kulturer!
och! sociala! grupper.! Sammanfattningsvis! kan! Göteborg! beskrivas! som! en!
kreativ!och!servicebetonad,!välutbildad!men!inte!särskilt!höginkomsttagande,!
mångkulturell,!ung!och!något!mansdominerad!stad.!



Förnamnsval!i!urban!miljö│73!
!

!

Göteborg!var!länge!en!industristad!med!hamnen,!varvet!och!bilfabriker!
som! viktiga! arbetsgivare.! Detta! har! emellertid! förändrats! under! senare!
decennier.!Idag!är!de!yrkesområden!som!sysselsätter!flest!personer!i!staden!
eget! företagande,! tillverkning!och!utvinning,! samt! vård!och! sociala! tjänster.!
Andelen!sysselsatta! inom!såväl!eget! företagande!som!inom!vård!och!sociala!
tjänster! är! högre! i! Göteborg! än! i! andra! svenska! storstäder! (Stockholm! och!
Malmö),! vilket! gör! staden! till! en! mer! entreprenöriell! och! servicebetonad!
miljö!ur!arbetssynpunkt.!

Det!finns!en!något!större!andel!välutbildade!i!Göteborg!än!i!andra!större!
svenska!städer,!men!inte!lika!många!som!i!Stockholm!och!i!universitetsstäder!
som!Lund!och!Uppsala.!Det!är!ungefär!hälften!av!Göteborgs!invånare!(49!%)!
som! har! någon! eftergymnasial! utbildning.! En! dryg! tredjedel! (36! %)! har!
endast! gymnasieutbildning! och! nästan! 15! %! har! endast! grundskoleutbildK
ning.!Trots!den!relativt!höga!utbildningsnivån!i!staden!är!medelårsinkomsten!
(223!000!kr!per!år)! lägre!än!genomsnittet! i! landet.!Arbetslösheten!ligger!på!
7,7!%,!vilket!är!något!högre!än!genomsnittet!i!landet!(som!är!6,8!%).!

Ungefär! 22! %! av! Göteborgs! befolkning! är! född! i! ett! annat! land! än!
Sverige.! Detta! är! en! högre! andel! än! vad! som! är! fallet! för!mindre! tätorter! i!
landet,! men! motsvarar! andelen! i! andra! storstäder.! De! vanligaste! födelseK
länderna! vid! sidan! av! Sverige! är! Iran,! Irak! och! Finland.! I! jämförelse! med!
mindre!orter!i!landet!finns!det!något!fler!yngre!och!något!färre!äldre!personer!
i! Göteborg.! I! jämförelse! med! andra! storstadsregioner! finns! det! något! fler!
yngre! män! och! något! färre! äldre! kvinnor! i! Göteborg,! vilket! skapar! en! viss!
mansdominans.!Av!samtliga!invånare!är!16!%!under!15!år,!14!%!är!15–24!år,!
55!%!är!24–64!år!och!15!%!är!över!65!år.!

!

Materialet!och!dess!representativitet!
Diskussionen! i! denna! artikel! baserar! sig! på! ett! material! bestående! av! två!
delstudier:! en! kvantitativ! enkätundersökning! och! en! kvalitativ! intervjuK
undersökning.! Det! är! dock! främst! enkätundersökningens! resultat! som! ska!
diskuteras! och! jag! kommer! därför! endast! att! presentera! den! här.! Båda!
studierna! genomfördes! som! en! del! av! arbetet!med!min! avhandling! (Aldrin!
2011)!och!beskrivs!mer!utförligt!där.!

Enkäten! genomfördes! under! hösten! 2007.! Alla! hushåll! i! Göteborgs!
kommun!där!det!fanns!barn!födda!under!några!vårmånader!samma!år!fick!ett!
formulär! i! sin! brevlåda.! Totalt! gick!utskicket! till! drygt! 1! 000!hushåll,! varav!
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621! hushåll! valde! att! delta! i! undersökningen.! Svarsfrekvensen! blev! således!
61! %,! vilket! är! lågt! men! normalt! för! en! postenkät.! I! enkäten! tillfrågades!
föräldrarna! om! vilket! eller! vilka! förnamn! de! valt! till! barnet! samt! hur! och!
varför! de! hade! valt! namnen.! Enkäten! innehöll! också! bakgrundsfrågor! om!
föräldrarnas!utbildning!och!ålder,!boendet,!språksituationen! i!hemmet!samt!
barnets! kön! och! förekomst! av! syskon! till! barnet! för! att! tillåta! sociala!
jämförelser.!

En! jämförelse! av! enkätdeltagarna! och! invånarna! i! Göteborgs! kommun!
som!helhet!visar!stora!överensstämmelser!men!också!en!del!skillnader.!Några!
grupper! är! underrepresenterade! bland! enkätdeltagarna.! Det! gäller! yngre!
personer!upp! till!24!år,!personer! som!saknar!utbildning! från!högskola!eller!
universitet,!personer!som!bor! i!en! lägenhet!som!är!bostadsrätt,! flerspråkiga!
personer,! samt!pappor.!Andra! grupper! är! istället! överrepresenterade!bland!
deltagarna.!Så!är!fallet!för!personer!i!åldern!30–34!år,!välutbildade!personer!
med!minst!3!års!utbildning!på!högskola!eller!universitet,!personer!som!bor!i!
en! lägenhet! som! är! hyresrätt,! enspråkiga! svensktalande! personer,! samt!
mammor.!I!de!flesta!fall!rör!det!sig!om!ganska!små!skillnader,!men!vad!gäller!
utbildning!och!kön!är!skillnaderna!markanta.!Diagram!1!nedan!visar!utbildK
ningslängden! hos! enkätdeltagarna! respektive! i! Göteborgs! kommun! som!
helhet! år! 2007.! De! svarta! staplarna! representerar! enkätmaterialet.! Som!
diagrammet! illustrerar! är! det! betydligt! fler! som! har! lång! universitetsK
utbildning!bland!enkätdeltagarna!än!i!kommunen!(55!%!jämfört!med!30!%).!

Diagram(1:!Utbildning!hos!enkätdeltagarna!respektive!i!!
Göteborgs!kommun!som!helhet,!angett!i!procent.!

I!de! instruktioner!som!följde!med!enkätformuläret!uppmanades! föräldrarna!
att! fylla! i! enkäten! tillsammans.!Det! var! emellertid!bara!23!%!av!deltagarna!
som!valde!att!göra!det.!De!allra! flesta!(77!%)!fyllde! i!enkäten!ensamma!och!

Grundskola! Gymnasium! Högsk./univ.!
1K2!år!
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det! var! då! nästan! alltid! (i! 96!%! av! fallen)!mamman! som! gjorde! det.! Detta!
innebär!att!pappors!perspektiv!på!namnvalet!saknas!nästan!helt!i!materialet.!
En!möjlig!förklaring!till!detta!resultat!är!att!mammorna!i!många!fall!troligen!
var!föräldralediga!när!enkäten!skickades!ut!och!därmed!de!som!först!såg!och!
kunde! ta!sig! tid!att! fylla! i!enkäten.!Det!kan!emellertid!också!hänga!samman!
med! genusrelaterade! mönster! om! den! praktiska! ansvarsfördelningen! i!
hemmet.!!

Med! undantag! för! föräldrarnas! utbildning! och! kön! menar! jag! att!
skillnaderna!mellan!enkätdeltagarna!och!samtliga! invånare! i!Göteborg!är!så!
pass!små!att!materialet!kan!anses!vara!representativt!för!samtliga!föräldrar!i!
staden! som! namngav! sitt! barn! år! 2007.! Däremot! kan! materialet! inte! utan!
vidare!antas!representera!samtliga!storstadsföräldrar!i!landet,!eftersom!GöteK
borg! är! en! storstad! med! vissa! specifika! karaktäristika,! vilket! jag! redogjort!
närmare!för!ovan.!

I! diskussionen! nedan! kommer! jag! att! ta! upp! namnförekomster! ur!
materialet! och! citat! ur! deltagande! föräldrars! resonemang.! Jag! har! valt! att!
ange!ovanliga!och!till!och!med!unika!namnförekomster!med!motiveringen!att!
namnet!i!sig!inte!utgör!känslig!information!utan!får!ses!som!en!officiell!uppK
gift.!Eftersom!det!förekommer!många!ovanliga!namn!anger!jag!däremot!inte!
några!namn!i!direkt!anslutning!till!föräldrarnas!resonemang.!För!att!ändå!ge!
en!uppfattning!om!vilka!slags!namn!det!rör!sig!om!anger!jag!de!valda!namnen!
i!en!gemensam!uppräkning!vid!sidan!av!citaten.!På!så!sätt!är!det!inte!möjligt!
att! identifiera! exakt!hur! enskilda! föräldrar!har!uttryckt! sig.!De! resonemang!
som! citeras! ur! enkäterna! innehåller! visserligen! inte! någon! särskilt! känslig!
information!och!de!analyser!jag!gör!här!torde!inte!heller!vara!av!sådan!art!att!
de!kan!upplevas!känsliga,!men!jag!gör!ändå!på!detta!sätt! för!att!skydda!delK
tagarnas!identitet!på!det!sätt!som!jag!lovat.!Citaten!ur!intervjusamtalen!inneK
håller! mer! personliga! värderingar! som! kan! upplevas! känsliga! och! därför!
anges!där!inga!namn.!!

!

Förnamnsval!i!Göteborg!
Den! kultursociologiska! urbanforskningen! har! visat! att! en! storstad! utgör! en!
speciell! miljö! vars! sociala! liv! ofta! uppvisar! vissa! kännetecken! (se! Lidskog!
2006,! Johansson! 2003,! Stevenson! 2003,! Pacheco! 2001).! Några! av! dessa!
kännetecken!är!nyskapande,!trendmedvetenhet!och!möten%mellan%kulturer%och%



76!│Emilia!Aldrin!
!

! !

språk.! I! följande! diskussion! kommer! jag! att! undersöka! i! vilken! mån! dessa!
mönster!också!återspeglas!i!det!aktuella!förnamnsmaterialet.!!

!

Nyskapande!
Enligt!urbanforskningen!är!det!ofta!just!i!storstäder!som!nya!företeelser!och!
livsstilar! växer! fram! (Lidskog! 2006! s.! 123! ff.).! I! det! studerade! namnK
materialet! finns! också! en! del! exempel! på! nyskapande! genom! namnvalet.!
Överlag!kan!det!sägas!att!en!stor!del!av! föräldrarna! i!materialet!har!strävat!
efter! att! välja! ovanliga! namn.! Nästan! 40! %! av! deltagarna! (233! av! 617)!
svarade!att!de!värderar!egenskapen!”är!ovanligt”!som!en!”mycket!viktig”!eller!
”viktig”! egenskap! hos! ett! förnamn.! En! fjärdedel! av! föräldrarna! (25!%! eller!
152!av!608!som!har!motiverat!namnvalet)!har!angett!att!det!var!ett!av!deras!
allra! viktigaste! motiv! för! valet! av! tilltalsnamn! att! det! var! just! ”ovanligt”.!
Ibland! används! dock! istället! beskrivningarna! ”annorlunda”,! ”speciellt”,!
”unikt”! eller! ”inte! vanligt”.! Vid! valet! av! sidonamn! förekommer! motivet!
däremot! sällan! (endast! 3!%! eller! 15! av! 563! som!har! valt! flera! förnamn! till!
barnet!har!angett!detta)!och!istället!dominerar!här!motivet!att!namnet!föreK
kommer! i! släkten.! De! allra! flesta! som! har!motiverat! valet! av! ett! sidonamn!
med!att!det!skulle!vara!”ovanligt”!har!valt!ett! tilltalsnamn!som!de!beskriver!
som!mer!vanligt.!

Några! av! föräldrarnas! motiveringar! (till! namnen! Alaine,% Bernard,!
Matilda,!Nellie!och!Phoenix,!utan!inbördes!ordning)!lyder!såhär:!

!
Tilltalsnamnet:!! ”Namnet! är! fint! och! även! ovanligt.! Vi! ville! ha! ett! speciellt!

namn.”!
Tilltalsnamnet:!! ”Vi!ville!ha!ett!annorlunda!namn,!fast!det!var!inte!så!lätt!så!det!
! blev!som!det!blev.”!
Tilltalsnamnet:!! ”Vi!ville!ha!ett!unikt!och!speciellt!namn!med!betydelse.”!
Sidonamn:!! ”Moderns!farfar!+!att!det!är!ovanligt!och!lite!roligt.”!!
Sidonamn:!! ”Här!kunde!namnet!få!vara!lite!längre!och!krångligare,!för!att!
! kombinationen!av!namn!skulle!kunna!bli!mer!udda.”!
!

Citaten! ur! enkätsvaren! visar! att!många! föräldrar! ville! att! förnamnet! skulle!
vara!ovanligt,!men!att!inte!alla!har!velat!ha!ett!helt!unikt!eller!nyskapat!namn.!
För! många! har! det! räckt! med! ett! ”lagom! ovanligt”! eller! ”inte! för! vanligt”!
namn.!Det!framgår!också!att!det!inte!är!alla!de!som!ville!ha!ett!ovanligt!namn!
som!faktiskt!också!lyckades!välja!ett!sådant.!Några!upptäckte!att!det!namn!de!
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trodde!var!ovanligt!i!själva!verket!visade!sig!vara!ganska!vanligt!bland!barn!i!
den!generationen.!

En! undersökning! av! namnen! i! materialet! visar! att! vart! femte! barn!
(19!%)! fick!ett! tilltalsnamn!som!gavs! till!mindre!än!50!andra!barn! i!Sverige!
födda! samma! år.!Mer! än! hälften! av! barnen! (55!%)! fick! ett! sådant! ovanligt!
namn! vid! sidan! av! tilltalsnamnet.! Trots! att! det! alltså! är! betydligt! fler! som!
framhäver! att! det! var! viktigt! att! namnet! var! ovanligt! när! det! gäller! tilltalsK
namn!än!sidonamn,!är!det! i! själva!verket! fler!barn!som!har! fått!ett!ovanligt!
sidonamn.! De! flesta! av! dessa! ovanliga! namn! är! dock! inte! nyskapade! innoK
vationer.! Här! finns! en! del! namn!med! anknytning! till! andra! kultursfärer! än!
den! svenska! (såsom! Abdullah,! Edessa,!Osborne! vilka! är! väletablerade! inom!
arabisk,! turkisk! respektive! angloamerikansk!kultur).!Här! finns!också! en!del!
namn! som! är! ovanliga! bland! nyfödda! år! 2007! men! väletablerade! i! någon!
annan! generation! (såsom!Anders,!Margareta,!Per! vilka! alla! är! vanliga! bland!
personer! födda! på! 1950K! och! 60Ktalet! i! Sverige).! Här! finns! dessutom! en!
mängd!namn! som!visserligen! är! ovanliga! bland!nyfödda! år! 2007,!men! som!
passar!väl! in! i!det!rådande!namnmodet! för!den!generationen!(såsom! Judith,!
Marta,!Vigor! vilka! alla! är! tvåstaviga!och!var!vanliga! i! början!av! förra! seklet!
men! inte! låg! högt! på! namntoppen! år! 2007).! Att! välja! dessa! typer! av! namn!
innebär! en! form! av! nyskapande! i! den! bemärkelsen! att! de! förnyar! namnK
modet,!men!det! innebär! inte!någon!egentlig! förnyelse!av!namnförrådet!som!
sådant.!!

Det!finns!emellertid!också!ett!litet!antal!namn!i!materialet!(både!tilltalsK
namn!och! sidonamn)! som!har! så! få! bärare! i! Sverige! att! de! faktiskt! kan! ses!
som! helt! nybildade! eller! väldigt! nyligen! introducerade! namn! och! därmed! i!
hög!grad!nyskapande.!Bland!dessa!namn!finns!både!Phoenix!och!Alaine! från!
exemplen!tidigare.!De! tillhör!en!grupp!nybildningar!vars! form,!stavning!och!
förmodat! uttal! tycks! vara! inspirerade! av! angloamerikansk! kultur,! utan! att!
familjen! har! någon! koppling! till! denna! kultur.! Till! denna! grupp! hör! också!
flicknamnet! Baylie! (tilltalsnamn)! samt! flicknamnen! Ebony,! Skye! och! pojkK
namnet! Sommer! (vilka! alla! har! getts! som! sidonamn).! Inlån! av! angloK
amerikanska!namn!och!namnleder! tycks!således!vara!en!strategi! som!GöteK
borgsföräldrarna!använder!sig!av!för!att!skapa!nya!namn.!En!annan!strategi!
som!används!är!att!låna!in!ortnamn!eller!ortnamnsleder.!Exempel!på!namn!i!
materialet! inspirerade! av! ortnamn! är! flicknamnet! Eden! och! pojknamnet!
Tiago! (sidonamn)! samt! pojknamnet!Lyon! (tilltalsnamn).!Det! finns! också! ett!
exempel! på! ett! nybildat! namn! som! tycks! vara! inspirerat! av! ett! varumärke:!
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pojknamnet!Lexus! (sidonamn)! som!är! identiskt!med!ett!bilmärke.!En! tredje!
strategi! är! att! ta! inspiration! av! det! ickeKpropriella! ordförrådet.! Exempel! på!
detta! bland! tilltalsnamnen! är! flicknamnen!Elda! (bildat! till! substantivet! eld)!
och!Ninya! (bildat! till! substantivet! ninja,! japansk! krigskonstutövare).! Bland!
sidonamnen!finns!pojknamnet!Falke!(bildat!till!substantivet!falk),!flicknamnet!
Muffin! (bildat! till! substantivet!muffins)! och!pojknamnet!Frid! (identiskt!med!
substantivet! frid).!En! fjärde! strategi! är!att!kombinera!gamla!och!nya!namnK
leder!till!ett!nytt!namn!eller! till!ett!nytt!dubbelnamn.!Detta!gäller! främst!ett!
antal! flicknamn!i!materialet.! I!sidonamnet!Tuvali!kan!Tuva!kännas! igen!som!
ett! vanligt! svenskt! flicknamn! och! Kli! kan! kännas! igen! som! slutled! i! vanliga!
flicknamn!som!Anneli.!Kombinationen!Tuvali!var!däremot!helt!ny!år!2007.!År!
2011!hade!antalet!namnbärare! i! landet!dock!stigit! till!64!st.! I! tilltalsnamnet!
Novalii! utgörs! förleden!Nova! istället! av! ett! relativt! nytt! flicknamn! i! Sverige!
medan!slutleden!återigen!är! Kli! (även!om!den!här! förekommer!med!den! lite!
nyare!och!ovanligare!stavningen!med!dubbla!i).!Även!kombinationen!Novalii!
var!ny!år!2007,!men!hade!år!2011!ca!400!bärare.! I! sidonamnet!Chimmelina!
kan! slutleden! Klina! kännas! igen! som! en! vanlig! svensk! slutled! som! föreK
kommer!i!namn!som!Carolina!och!Evelina,!medan!förleden!Chimme!så!vitt!jag!
förstår! är! helt! nyskapad.! Detta! namn! bars! år! 2011! fortfarande! bara! av! en!
individ! i! landet.! I! sidonamnet!EnglaKSaga! existerar! båda! namnlederna! som!
enskilda! förnamn! i!Sverige! (även!om!Engla! är!nyligen!etablerat!och!relativt!
ovanligt)!men! kombinationen! är! helt! ny.! År! 2011! bars! namnet! fortfarande!
enbart!av!enstaka!individer!i!landet.!Endast!ett!nyskapat!pojknamn!utgör!en!
kombination!av!gamla!och!nya!namnleder.!I!tilltalsnamnet!KarlKSander!känns!
förleden!Karl! igen!som!ett!mycket!vanligt!pojknamn! i!Sverige,!medan!efterK
leden! är! ett! ovanligt!men! dock! etablerat! pojknamn.! Kombinationen! är! helt!
nyskapad!och!var!år!2011!fortfarande!unik!i!Sverige.!!

Det!kan!alltså!konstateras!att!helt!nyskapade!namn! förekommer!bland!
Göteborgsföräldrarna,!men!endast!i!liten!utsträckning.!Desto!vanligare!är!det!
med!namnval! som!blir! i!viss!mån!nyskapande!genom!att!utgöra! lån! från!en!
annan!generation!eller!kultur.!Ovanliga!namn!är!överlag!vanligare!som!sidoK
namn! än! som! tilltalsnamn.! När! namninnovationer! sker! handlar! det! i! stor!
utsträckning!om!att!använda!befintliga!språkliga!eller!onomastiska!resurser!
på!ett!nytt!sätt.!

!
! !
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Trendmedvetenhet!
Den!ständiga!uppkomsten!av!nya!företeelser!i!storstäderna!kan!också!leda!till!
uppkomst! och! spridning! av! trender.! Det! studerade!materialet! visar! att! det!
finns! en! stor! medvetenhet! om! namntrender! bland! föräldrarna! i! Göteborg.!
Förnamnstrenden! i!Sverige!har!sedan!några!år!handlat!mycket!om!ovanliga!
namn,! tvåstaviga! namn! och! namn! som! också! var! vanliga! kring! förra! sekelK
skiftet.! Jag!har!redan!nämnt!att!många! i!materialet!sökte!ett!ovanligt!namn,!
men!föräldrarnas!trendmedvetenhet!märks!också!på!andra!sätt.!Av!de!valda!
tilltalsnamnen! är! 71!%! tvåstaviga.!Detta! kan! jämföras!med! att! andelen! tvåK
staviga!namn!i!en!undersökning!bland!personer!födda!i!Göteborg!år!1958!var!
50!%! för! mansnamnen! och! 40!%! för! kvinnonamnen! (Kvillerud! 1980).! Här!
tycks!alltså!namnmodet!ha!förändrats.!Denna!tendens!gäller!dock!främst!tillK
talsnamnen.! Av! sidonamnen! i! materialet! är! en! betydligt! lägre! andel! tvåK
staviga,!33!%.!

När!det!gäller!namn!som!var!vanliga!kring!förra!sekelskiftet!är!20!%!av!
tilltalsnamnen! i! materialet! sådana! namn! som! har! tiden! kring! sekelskiftet!
18/1900!som!sin!statistiskt!allra!starkaste!tidsperiod,!då!de!alltså!varit!som!
vanligast! i! Sverige.! Det! rör! sig! om!namn! som!Alva,!Emma,!Hugo! och!Oscar.!
Ytterligare!15!%!av!tilltalsnamnen!hade!perioden!1920Ktal! till!1940Ktal!som!
sin! statistiskt! starkaste! tidsperiod,! såsom! Ebbe,! Knut,! Maj! och! Otto.! Den!
senare! gruppen! (1920–1940Ktalsnamnen)! är! särskilt! intressant,! eftersom!
dessa! namn! inte! tillhör! den! nuvarande! namntrenden.! Denna! grupp! håller!
dock! långsamt! på! att! bli! alltmer! populär! och! kan! utgöra! nästa! namntrend.!
Detta!stämmer!också!väl!överens!med!den!så!kallade!80K!eller!100Kårscykeln!i!
förnamnsmodet! som! innebär!att! förnamn! förväntas!komma! tillbaka!med!ca!
80–100!års!mellanrum.!Den!relativt!höga!andelen!av!1920–1940Ktalsnamn!i!
materialet!tyder!därmed!på!en!stor!trendkänslighet!hos!föräldrarna.!!

Trendmedvetenheten!speglas!också! i!en!del! föräldrars!motiveringar!av!
namnvalet.! Några! av! dessa!motiveringar! (till! namnen! Juni,!Margareta,!Nils,!
Noel!och!Tilda,!utan!inbördes!ordning)!lyder!såhär:!

!
Tilltalsnamn:!! ”Vackert! och! lätt! att! uttala! samt! något! positivt,! TRENDIGT!

! första!namn.”!
Tilltalsnamn:!! ”Lagom!kort.!Inga!smeknamn!eller!förkortningar!behövs.!Det!är!

lite! samma! ’stil’! som!storebrors!namn.!Modernt,! lite! ’trendigt’!
men! ändå! inte! bland! de! populäraste,! dvs.! inte! på! 10! i!
topplistan.”!

Tilltalsnamn:!! ”Vackert,!enkelt,!modernt!namn.!Passade!henne.”!
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Tilltalsnamn:!! ”Barnets! pappa! stod! sin! morfar! väldigt! nära.! Morfar! finns! ej!
längre!i!livet.!Vi!båda!tyckte!att!det!var!ett!bra!namn!–!ett!namn!
som!även!börjar!bli!mer!’modernt’!igen.”!

Sidonamn:!! ”Efter!en!omtyckt!släkting.!Fint!namn!men! lite!omodernt!som!
! förnamn!fick!därför!bli!andranamn.”!

Sidonamn:! ”Var!pappan!som!tyckte!–!ett!fint!trendigt!namn.”!
!

Enkätcitaten!ovan!visar!att!det! finns!en!viss!medvetenhet!bland!föräldrarna!
om!vilka!namn!som!är!moderna,! trendiga!och! som!passar!barn! just!nu.!Det!
framgår!också!att!det! främst! tycks!vara! för!barnets! tilltalsnamn!som!namnK
trenderna!blir!viktiga,!medan!sidonamn!kan!väljas!friare.!!

Föräldrarnas! medvetenhet! om! namntrender! uttrycks! också! på! andra!
sätt.! I! de! gruppintervjuer! som! jag! också! genomfört! beklagar! sig! flera! förK
äldrar!över!att!namnvalet!upplevs!som!”prestigefyllt”,!”laddat”,!”hajpat”!eller!
”hysteriskt”,!vilket!kan!ses!som!reaktioner!på!en!stor!trendmedvetenhet!i!omK
givningen.!Nedan!visas!ett!utdrag!ur!en! intervju!där! föräldrarna!kommer! in!
på!detta!ämne!efter!att!ha!diskuterat!inspirationskällor.!Det!är!mammorna!4,!
5!och!6!som!samtalar.!För!att!skydda!deltagarnas!identitet!omtalas!de!inte!vid!
namn.!Förkortningen! int!står! för! intervjuare,!dvs.! jag!(EA).!Fet!stil! indikerar!
stark!betoning!och!citattecken!indikerar!förställd!röst.!
!
Intervjuutdrag%1.!Man!ska!heta!det!häftigaste.!
!
1! Mamma!4:! neej!jag!tycker!det!är!en!sån!himla!namnhysteri!!
2! Int:! mm!
3! Mamma!6:!! mm!
4! Mamma!4:! så!att!det!är!egentligen!är!rätt!mycket!prestige!nästan!i!vad!ens!!
5!! ! barn!heter!tycker!jag!
6! Int:! ! mm!hur!tänker!du!då?!
7!! Mamma!4:! neej!men!man!ska!heta!det!häftigaste!och!konstigaste!namnet!!
8!! ! man!kan!hitta!ingen!annan!ska!heta!så!helst!och!
9! Mamma!6:! mm!
10! Int:! mm!
11! Mamma!6:!en!stat!i!USA!kanske!(skrattar)!
12! Mamma!4:!ja!men!precis!och!man!ska!hitta!på!det!själv!kanske!och!
13! Int:! mm!
14! Mamma!4:!och!väldigt(laddat!är!det!också!sådär!att!ehm!”min!bebis!ska!!
15! ! heta!det!här!det!får!du!inte!ta”!nej!okej!
16! Mamma!5:!mm!
17! Mamma!6:!ja!
18! Int:! !jo!men!det!förstår!jag!
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19! Mamma!4:!och!jag!jag!tror!att!det!har!hänt!dom!senaste!tio!åren!eller!!
20! ! kanske!femton!i!alla!fall!att!det!har!blivit!sån!hysteri!för!att!!
21!! ! mina!vänner!det!är!ganska!många!som!heter!samma!och!sådär!!
22!! ! och!det!är!klart!det!kanske!blir!det!nu!också!men!nej!!jag!tror!!
23!! ! att!jag!tycker!att!det!är!ganska!laddat!och!mm!och!lite!!
24! ! hysteriskt!över!det!
!

Som!samtalsutdraget!visar!är!mamma!4!mycket!engagerad!och!upprörd!över!
vad! hon! uppfattar! som! en! pågående! namnhysteri! bland! föräldrar! och! anK
vänder!många!starkt!betonade!ord!när!hon! talar.!Hon! får!också!hummande!
respons! från!övriga!samtalsdeltagare!som!kan!uppfattas!som!medhåll.!Efter!
att!jag!har!bett!henne!utveckla!vad!hon!menar!(rad!6)!ger!hon!flera!exempel.!
Namnet! ska! vara! det! häftigaste,! konstigaste,! något! som! ingen! annan! har,!
kanske!en!stat!i!USA!och!gärna!nyskapat!(rad!7–12).!Genom!att!framhäva!just!
dessa!egenskaper!och!visa!en!tydligt!kritisk!hållning!till!dem!behandlar!hon!
dem!som!socialt!markerade!och! skapar! ett! avståndstagande! från!de! sociala!
positioner!de!förknippas!med.!Hon!vill!själv!inte!förknippas!med!denna!typ!av!
trendighet.! Hon! använder! också! superlativer! och! andra! extremfallsK
formuleringar! (”konstigaste”,! ”häftigaste”,! ”ingen! annan”,! rad! 7–8)! som!
tydliggör!att!hon!uppfattar!det!beskrivna!agerandet!som!extremt!och!konstigt!
och! förstärker!avståndstagandet.!Lite!senare!ger!mamma!4!ett!dramatiserat!
exempel!där!hon!med!förställd!röst!illustrerar!hur!det!kan!låta!när!föräldrar!
hävdar!ensamrätt!till!ett!namn!(rad!14–15).!Genom!den!starka!betoningen!på!
min!och!ta!skapar!hon!här!associationer!till!ett!barns! ibland!överdrivna!syn!
på!mitt!och!ditt!och!porträtterar!därmed!agerandet!som!barnsligt!och!överK
drivet.! Intervjuutdraget! visar! att! den! stora! medvetenheten! om! vilka! namn!
som! anses! vara! trendiga! och! passande! kan! upplevas! som! betungande! och!
kravfylld.!Det!kan!här!tilläggas!att!mamma!4!är!en!av!de!yngsta!föräldrarna!i!
intervjumaterialet!och!att!hon!deltar!i!en!intervjugrupp!i!ett!lågstatusområde!
i! utkanten! av! Göteborg,! vilket! kan! påverka! hennes! uppfattning! att! just!
nyskapade!namn!och!namn!på!amerikanska!stater!upplevs!som!trendiga.!
!

Språkmöten!
Ytterligare! en! aspekt! som! urbanforskningen! brukar! lyfta! fram! som! framK
trädande!i!storstadsmiljöer!är!möten!mellan!olika!språk!och!kulturer!(StevenK
son! 2003).! I! namnmaterialet! från! Göteborg! visar! det! sig! finnas! flera! olika!
typer! av! språkmöten,! både! mellan! svenska! och! olika! invandrarspråk! och!
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mellan! svenska! och! engelska.! Namnval! i! de! flerspråkiga! familjerna! i!
materialet!har!jag!också!beskrivit!utförligt!tidigare!(Aldrin!2009).!

Av! de! 621! enkätdeltagarna! är! 126! medlemmar! i! flerspråkiga! familjer!
där!minst!en!av!föräldrarna!talar!minst!ett!annat!språk!än!svenska!i!hemmet.!
De! vanligaste! språken! som! uppges! är! engelska,! arabiska,! spanska! och!
persiska,! men! det! förekommer! också! en! mängd! andra! språk.! Eftersom! de!
vanligaste! invandringsländerna! till! Göteborgs! kommun! är! Iran,! Irak! och!
Finland! är! den! flerspråkiga! gruppen! i!materialet! inte! helt! representativ! för!
invandrare!i!staden.!!

Ungefär! hälften! av! de! flerspråkiga! familjerna! (55! %! eller! 66! av! 121)!
valde! ett! tilltalsnamn! till! barnet! som! är! väl! etablerat! i! Sverige! och! troligen!
uppfattas!som!svenskt!av!de!flesta,!såsom!Alice,!David,!Elias,!Magda!och!Nora.!
Dessa!namn!kan!beskrivas!som!kulturellt!omarkerade!och!sticker! inte!ut!ur!
mängden!bland! förnamn! i!Sverige.!Av!de! flerspråkiga! föräldrar! som!valt!ett!
sådant!namn!har!emellertid!ett!mindre!antal!(18!%!eller!12!av!66)!valt!ytterK
ligare!ett! förnamn!som!ger!direkta!associationer! till! någon!annan!kultur! än!
den!svenska.!Dessa!namn!kan!beskrivas!som!kulturellt!markerade! i!Sverige.!
Föräldrar! som! har! valt! att! kombinera! kulturellt! markerade! och! kulturellt!
omarkerade!namn! i! namnräckan!ger!uttryck! för! tydliga! språkmöten!genom!
namnvalet.! Namnvalet! kan! både! signalera! att! familjen! har! en! komplex!
kulturell! tillhörighet!och!hur!relationen!mellan!de!olika!kulturerna!ska!uppK
fattas.! Reisæter! (2004)! kallar! detta! fenomen! ”kulturell! kompromiss”! och!
finner! att! det! är! mycket! vanligt! i! hennes! studie! av! flerspråkiga! familjer! i!
Tromsø.!Även!Hagström!(2006!s.!119)!har!genom!en!etnografisk!studie!visat!
att! namnval! i! flerspråkiga! familjer! ofta! handlar! om! att! uttrycka! och! underK
stryka! kulturell! tillhörighet! och! bakgrund.! Hagström! visar! också! (2006! s.!
113)!att!valet!av!ett!kulturellt!markerat!sidonamn!vid!sidan!av!ett!omarkerat!
tilltalsnamn! i! en! del! fall! motiveras! med! att! sidonamnen! i! praktiken! inte!
används!och!därför!inte!har!samma!krav!på!sig!som!tilltalsnamnet!att!fungera!
i!de!olika!kulturella!kontexter!som!barnet!har!anknytning!till.!!

Nedan! ges!några! exempel! på!namnkombinationer! i!materialet! där! förK
äldrarna!har!valt! ett!kulturellt! omarkerat! tilltalsnamn,!medan!ett! eller! flera!
av! sidonamnen! är! kulturellt! markerade! som! ickeKsvenska.! Det! kulturellt!
markerade!namnet!har!strukits!under!och!föräldrarnas!språksituation!anges!
inom!parentes.!
! !
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1)!Agnes,!Koanhatai!(en!förälder!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!
2)!Leo,!Emilio!(en!förälder!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!
3)!Ester,!Mitra!(en!förälder!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!
4)!Elias,!Sargon!(båda!föräldrara!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!
!

Som!framgår!av!exemplen!ovan!är!de!kulturellt!omarkerade!namnen!i!själva!
verket!sällan!typiskt!svenska!namn,!utan!istället!internationella!namn!som!är!
vanliga! i!många! kulturer! och! språk! och! därmed! troligen! gångbara! både! på!
svenska!och!på!de!ytterligare! språk! som! talas! i! familjen.!Här!är!det! således!
både!en!svensk!kultur,!en!specifik!annan!kultur!och!en! internationell!kultur!
som!möts! i! namnvalet.! Detta! har! jag! diskuterat! mer! utförligt! i! ett! tidigare!
sammanhang! (Aldrin! 2009).! Även! Hagström! (2006! s.! 118)! har! visat! på! ett!
liknande! resultat! och! menar! att! det! i! en! del! fall! handlar! om! att! medvetet!
undvika!att! föra! tankarna! till!ett!enskilt!språk!eller! land.!Hagström!påpekar!
också!(2006!s.!119)!att!dessa!”neutrala”!namn!som!väljs!för!att!”fungera”!på!
flera!språk!i!praktiken!utgörs!av!engelskspråkiga!namn!och!andra!namn!som!
förekommer!i!Nordvästeuropa.!

Nästan!hälften!av!de!flerspråkiga!familjerna!i!enkäten!(45!%!eller!55!av!
121)! valde! ett! tilltalsnamn! som! i! sig! eller! genom! sin! stavning! kan! ses! som!
kulturellt! markerat! och! uttrycker! en! koppling! till! en! annan! kultur! än! den!
svenska.! I! några! fall! är! det! endast! stavningen! som! är! kulturellt! markerad,!
såsom!Maya!(jfr!Maja)!och!Yaqub!(jfr!Jacob)!och!i!de!fallen!signalerar!namnen!
både! ett! visst!mått! av! svenskhet! och! ett! visst!mått! av! kulturell!markering.!
Andra!gånger!uppfattas!hela!namnet!som!kulturellt!markerat!och!obekant!för!
en!svensk,!såsom!flicknamnet!Jood,!pojknamnet!Lawen,!flicknamnet!Sama!och!
pojknamnet!Sahib.!Av!de!föräldrar!som!har!valt!ett!sådant!kulturellt!markerat!
tilltalsnamn! har! en! tredjedel! (33! %! eller! 18! av! 55)! valt! ytterligare! ett!
förnamn!som!är!väl!etablerat!i!Sverige.!Hagströms!studie!(2006!s.!113)!visar!
att!ett!sådant!namnval!också!kan!handla!om!att!ge!barnet!möjlighet!att!byta!
till!detta!namn!som!vuxen!om!det!skulle!vilja.!

Nedan! ges! några! exempel! på! namnkombinationer! i!materialet! där! tillK
talsnamnet!är!kulturellt!markerat!som!ickeKsvenskt,!medan!ett!eller! flera!av!
sidonamnen! är! kulturellt! omarkerade! i! Sverige.! Återigen! har! det! kulturellt!
markerade! namnet! strukits! under! och! föräldrarnas! språksituation! anges!
inom!parentes.!

! !
! !
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5)!Emine,!Thunem,!Kurt! (båda! föräldrarna! talar! svenska!och! två!andra!språk!
hemma)!

6)!Maxim,!Bo!(båda!föräldrarna!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!
7)!Ida,!Yasmine!(en!förälder!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!
!

Materialet! visar! således! att! namnkombinationer! där! namn! med! olika!
kulturell!markering!kombineras!i!en!och!samma!namnräcka!är!vanligare!när!
tilltalsnamnet!är!kulturellt!markerat!som!ickeKsvenskt!än!när!det!är!kulturellt!
omarkerat.!Det! framgår!också! att!de!kulturellt! omarkerade!namn!som!väljs!
som!tilltalsnamn!ofta!är!mer!eller!mindre!internationella,!medan!de!kulturellt!
omarkerade! namn! som! väljs! vid! sidan! av! tilltalsnamnet! oftare! är! typiskt!
svenska!förnamn.!

Förekomsten!av! språkmöten! i!namnmaterialet! rör!dock! inte!enbart!de!
flerspråkiga!familjerna.!Det!förekommer!också!att!enspråkiga!svensktalande!
föräldrar! i! materialet! lånar! in! namn! från! andra! kulturer.! I! de! flesta! fall!
handlar! det! då! om! angloamerikanska! namn! eller! namn! som! genom! olika!
välkända! personer! främst! förknippas! med! angloamerikansk! kultur,! såsom!
Alicia,!Nicole,!Morris,!Osborne! och!Winston.!Nästan!hälften!av!de!enspråkiga!
svensktalande! familjerna! (46! %! eller! 223! av! 487)! angav! att! de! valde! tillK
talsnamnet!så!att!det!skulle!fungera!i! flera!länder!eller!kunna!uttalas!på!fler!
språk!än!svenska,!och!majoriteten!av!dem!som!svarade!detta!förtydligade!att!
det! främst! var! på! engelska! som! namnet! skulle! fungera.! Därmed! finns! det!
också! ett! tydligt! möte! mellan! svenska! och! engelska! bland! föräldrarna! i!
materialet,! vilket! kan! ses! som! ett! uttryck! för! att! den! större! internationella!
miljön! och! namnets! gångbarhet! ur! ett! internationellt! perspektiv! uppfattas!
vara!viktig.!Det!är!alltså!både!mer!lokala!och!mer!globala!kulturer!och!språk!
som!möts!i!storstadsföräldrarnas!namnval.!

!

Vilka! föräldrar! deltar! i! nyskapande,! trendmedvetenhet! och!
språkmöten?!
För!att!få!en!uppfattning!om!huruvida!alla!föräldrar!deltar!i!de!namnmönster!
som!har!diskuterats! i! lika!hög!utsträckning!oavsett!socialt!sammanhang!har!
jag! jämfört! förekomsten!av!olika!namntyper!och!namngivningsmotiv!utifrån!
de! sociala! variablerna! ålder,! utbildning! och! boende.! Eftersom! nyskapande!
och!trendmedvetenhet!främst!framträder!bland!tilltalsnamnen,!fokuserar!jag!
här!enbart!på!dessa!namn.!
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När!det!gäller!nyskapande!i!valet!av!tilltalsnamn!visar!det!sig!att!här!inte!
finns!något!samband!med!de!undersökta!sociala!variablerna.!Föräldrar!i!alla!
sociala! grupper! i! Göteborg! tycks! välja! nyskapande! tilltalsnamn! i! lika! hög!
grad.! Detta! gäller! både! namn! som! är! ovanliga! och! gavs! till! mindre! än! 50!
andra!barn!samma!år,!men!som!alltså!inte!är!helt!nyskapade,!och!namn!som!
kan!ses!som!rena!nybildningar!eller!mycket!nyligen!etablerade!namn!och!är!i!
hög!grad!nyskapande.!Däremot!finns!det!en!socialt!relaterad!skillnad!när!det!
gäller!motiveringen! av! tilltalsnamnet!med! att! det! skulle! vara! just! originellt!
eller!nyskapande.!Det!är! fler!som!har!angett!detta!som!motiv! för!namnvalet!
när! mamman! är! under! 30! år! eller! då! hon! saknar! universitetsutbildning!
(oavsett!ålder).!Dessa!resultat!visas! i! tabellerna!1!och!2!nedan.!Det! framgår!
där! att! det! är!mer! än! dubbelt! så! stor! andel! som! har! angett! namngivningsK
motivet!”är!ovanligt”!bland!de!yngsta!respektive!minst!utbildade!mammorna!
jämfört! med! de! äldsta! respektive! mest! utbildade! mammorna.! Resultaten!
anges!utifrån!mammans!sociala!situation!eftersom!det!i!de!flesta!fall!är!enbart!
hon!som!har!fyllt!i!enkäten.!Unga!och!lågutbildade!föräldrar!tycks!alltså!ha!en!
mer!medveten! strävan! efter! nyskapande! tilltalsnamn! eller! åtminstone! vara!
mer!måna! om! att! lyfta! fram!denna! strävan,! även! om!de! faktiskt! inte! väljer!
nyskapande!tilltalsnamn!oftare!än!andra.!

!
Tabell(1:!Förekomst!av!motivet!”är!ovanligt”!för!valet!av!tilltalsnamn!inom!enspråkiga!
svensktalande!familjer!i!förhållande!till!mammans!ålder,!angett!i!procent!och!absoluta!tal.!

% ≤30%år% 31–35%år% ≥36%år%

% Andel%%%%% Antal% Andel%%%%% Antal% Andel%%%%% Antal%

Är!ovanligt! 17!%!!!!!!!!!! 27! 5!%!!!!!!!!!! 11! 7!%!!!!!!!!!!!! 8!
Totalt! 100!%!!!!!!!! 155! 100!%!!!!!!!! 217! 100!%!!!!!!!! 111!

χ2Kanalys!ger!p!0,000,!DF!2,!χ2!16,903.!Cramers!V!0,047.!

!
Tabell(2:!Förekomst!av!motiven!”är!ovanligt”!för!valet!av!tilltalsnamn!inom!enspråkiga!

svensktalande!familjer!i!förhållande!till!mammans!utbildning,!!
angett!i!procent!och!absoluta!tal.!

% Ej%univ.%utb.% Univ.%utb.%

% Andel%%%%%%%%%%% Antal% Andel%%%%% Antal%

Är!ovanligt! 15!%!!!!!!!!!!!!!!! 17! 7!%!!!!!!!!!! 25!
Totalt! 100!%!!!!!!!!!!!!! 112! 100!%!!!!!!!! 354!

χ2Kanalys!ger!p!0,009,!DF!1,!χ2!6,835.!Cramers!V!0,015.!

!
För! förekomsten! av! trendmedvetenhet! i! namnvalet! har!materialet! här! inte!
tillåtit!en!statistisk!sambandsanalys,!men!en!kvalitativ!undersökning!tyder!på!
att! trendmedvetenhet! i! valet! av! tilltalsnamn! förekommer! i! alla! sociala!
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grupper.!Det!tycks!emellertid!vara!delvis!olika!namntrender!som!eftersträvas.!
Moderna! tilltalsnamn! som! förknippas! mer! med! samtiden! än! med! någon!
tidigare! period! är! exempelvis! vanligast! bland! unga! mammor! under! 30! år!
samt!bland!mammor!i!åldern!31–35!år,!som!vare!sig!är!bland!de!yngsta!eller!
de!äldsta!i!materialet!(se!tabell!3).!Jag!har!också!konstaterat!att!trenden!med!
ovanliga!förnamn!tenderar!att!hanteras!på!delvis!olika!sätt!beroende!på!ålder!
och! utbildning.! Även! om! trendmedvetenhet! i! sig! kan! ses! som! ett! generellt!
storstadsfenomen! går! det! således! inte! att! tala! om! en! enda! sammanhållen!
namntrend!i!storstaden.!

!
Tabell(3:!Förekomst!av!moderna!tilltalsnamn!i!förhållande!till!!

mammans!ålder,!angett!i!procent!och!absoluta!tal.!
% ≤30%år% 31–35%år% ≥36%år%

% Andel%%%%% Antal% Andel%%%%% Antal% Andel% Antal%

Moderna!namn! 13!%!!!!!!!!!! 27! 17!%!!!!!!!!!! 46! 8!%! 10!
Totalt! 100!%!!!!!!!! 211! 100!%!!!!!!!! 264! 100!%!!!!!!!! 125!

χ2Kanalys!ger!p!0,037,!DF!2,!χ2!6,615.!Cramers!V!0,015.!
!

Språkmöten! i! flerspråkiga! familjers! namnval! förekommer! i! alla! sociala!
grupper,!av!naturliga!skäl.!Bland!enspråkiga!svensktalande!familjer!visar!det!
sig!däremot!att!kulturellt!markerade! tilltalsnamn!(i!de! flesta! fall! rör!det! sig!
mer! specifikt! om! angloamerikanska! namn)! väljs! i! högst! utsträckning! då!
mamman!saknar!universitetsutbildning! (se! tabell!4).!Däremot!har!mammor!
med!universitetsutbildning! i! högre!utsträckning! svarat! att! de! valde!barnets!
tilltalsnamn!för!att!det!var!internationellt!gångbart!(se!tabell!5).!Språkmöten!
förekommer! således! oavsett! utbildningsnivå! även! bland! de! enspråkiga!
svensktalande! familjerna;! lågutbildade! föredrar! angloamerikanska! namn!
medan! högutbildade! föredrar! internationella! namn! utan! tydlig! kulturell!
markering.!

!
Tabell(4:!Förekomst!av!kulturellt!markerade!tilltalsnamn!inom!enspråkiga!svensktalande!

familjer!i!förhållande!till!mammans!utbildning,!angett!i!procent!och!absoluta!tal.!
% Ingen%univ.%utb.% 1–2%år%univ.%utb.% ≥3%år%univ.%utb.%

% Andel%% Antal% Andel% Antal% Andel% Antal%

Kulturellt!markerade!namn! 27!%! 30! 17!%! 9! 10!%! 30!
Totalt! 100!%! 112! 100!%! 54! 100!%! 301!
! χ2Kanalys!ger!p!0,000,!DF!2,!χ2!18,511.!Cramers!V!0,040.!

!
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Tabell(5:!Andel!som!uppger!att!de!valde!barnets!namn!så!att!det!ska!fungera!i!flera!länder/!
språk!sett!inom!enspråkiga!familjer!i!förhållande!till!mammans!utbildning,!!

angett!i!procent!och!absoluta!tal.!
% Ingen%univ.%utb.% 1–2%år%univ.%utb.% ≥3%år%univ.%utb.%

% Andel%%%% Antal% Andel%%%%% Antal% Andel%%%%% Antal%

Ja,!namnet!ska!fungera!på!
flera!språk!

36!%! 41! 57!%! 31! 47!%! 143!

Totalt! 100!%!!!!!! 115! 100!%!!!!!!!!!! 54! 100!%!!!!!!!! 303!
! χ2Kanalys!ger!p!0,019,!DF!2,!χ2!7,934.!Cramers!V!0,017.!

!

Avslutning!
Jag!har!nu!diskuterat!nyskapande,!trendmedvetenhet!och!språkmöten!i!namnK
valet! bland! föräldrar! i! Göteborg.! Dessa! tre! mönster! har! i! tidigare! urbanK
forskning!ofta!visat!sig!bli!framträdande!i!olika!delar!av!storstadslivet!och!jag!
har! funnit! att! de! även!blir! framträdande! i! det! analyserade!namnmaterialet.!
Nyskapande!och! trendmedvetenhet! framträder!dock! främst! i! tilltalsnamnet,!
medan! språkmöten! kan! finnas! i! hela! namnräckan.! Vidare! har! jag! kunnat!
konstatera! att! den! sociala! variationen! gällande! nämnda!mönster! statistiskt!
sett! är! mycket! liten.! Föräldrar! deltar! i! nyskapande,! trendmedvetenhet! och!
språkmöten! i! ungefär! lika! stor! utsträckning! oavsett! ålder,! utbildning! och!
boende.!Detta!menar! jag! tyder!på! att!dessa!namngivningsmönster!kan!vara!
typiska! för! storstaden! i! sig,! snarare! än! typiska! för! någon! specifik! social!
gruppering! inom! storstaden.! Analysen! har! också! visat! att! nyskapandet,!
trenderna! och! språkmötena! hanteras! på! delvis! olika! sätt! utifrån! de! underK
sökta! sociala! faktorerna.! Det! sätt! genom! vilket! storstadsföräldrar! väljer! att!
skapa! innovation,! trendighet! eller! språkmöten! i! namnvalet! kan! bli! socialt!
markerande! inom! storstadsmiljön.! Det! som! tycks! bli! socialt! avgörande! i!
storstadsmiljön!är!därmed!inte!att!välja!ett!nyskapande!namn,!trendigt!namn!
eller!ett!namn!som!indikerar!möte!mellan!flera!språk!och!kulturer,!eftersom!
detta! kan! vara! gemensamt! för! de! flesta! föräldrarna! –! utan! vilket! slags!
nyskapande,!trendigt!eller!språkligt!gränsöverskridande!namn!som!väljs.!De!
undersökta!namngivningsmönstren!skulle!på!så!sätt!både!kunna!positionera!
föräldrarna! som!knutna! till! en!urban!miljö!och!uttrycka!ett! förhållningssätt!
till!olika!sociala!positioner!inom!denna!miljö.!Jag!vill!dock!återigen!framhålla!
att!jag!i!den!här!artikeln!inte!har!haft!tillgång!till!ett!ickeKurbant!jämförelseK
material! och! därför! inte! kan! dra! någon! säker! slutsats! om! huruvida! namnK
givningsmönstren!faktiskt!är!typiskt!urbana!och!storstadsrelaterade.!Jag!kan!
inte!heller!uttala!mig!om!i!vilken!mån!de!också!skulle!kunna!gälla!för!andra!
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storstäder!än!Göteborg.!Förhoppningsvis!kan!detta!bli!en!uppgift!för!fortsatt!
forskning!på!området.!

!
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Summary!
EMILIA!ALDRIN:!!
First!name!choices!in!an!urban!environment!–!examples!from!Gothenburg!

!
This! article! analyses! patterns! of! personal! naming! in! an! urban! environment.! It!
focuses!on!parents’!choices!of!first!names!in!contemporary!Gothenburg,!the!second!
largest!city!in!Sweden.!The!discussion!is!based!on!three!proposed!characteristics!of!
urban!environments!often!cited!in!urban!culture!research!–!innovation,!awareness!
of! trends!and!cultural!meetings!–!and!explores!how!these!are!reflected! in!a!set!of!
name! data.! The! article! also! examines! to! what! extent! social! variation! exists! in!
parents’!participation! in! these!patterns!and! considers! the!parents’! age,! education,!
housing!and!linguistic!background.!The!analysed!data!consist!of!first!names!chosen!
for!621! children,! all! born! in!Gothenburg!during! the! year!2007,! and! their!parents’!
motivations! for! the!name! choice! as! described! in! a!written! survey.!The! analysis! is!
primarily! quantitative.! To! some! extent! the! article! also! refers! to! spoken! data! that!
were! collected! through! focus! group! interviews! with! another! twentyKthree! new!
parents! in!Gothenburg! in!2008! and!2009.!Both! sets! of! data!have!previously! been!
used! in!my! PhD! thesis,!Naming%as%a% social% act.% Parents’% choices% of% first% names%and%
discussions%of%first%names%in%Göteborg%2007–2009! (2011).!The!article!shows! that!all!
three!of!the!proposed!characteristics!of!urban!life!are!prominent!in!the!name!data.!
Innovative! first! names,! trendy! first! names! and! multicultural! first! names! are!
common! throughout! the! data! regardless! of! social! factors,! suggesting! that! these!
patterns!may!be!typical!of!urban!naming!rather!than!typical!of!a!certain!social!group.!
However,!the!patterns!are!realized!in!somewhat!different!ways!depending!on!social!
factors,!which!shows!that!the!same!name!characteristics!can!be!handled!in!different!
ways! in! order! to! create! different! social! stances.! Since! the! study! does! not! include!
nonKurban! data! for! comparison! we! cannot! conclude! that! the! examined!
characteristics!are!specific!for!naming!in!urban!environment,!but!it!is!hoped!that!the!
results!can!serve!as!a!starting!point!for!further!research.!


