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Abstract 

Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018. 
(Katharina and the names. Festschrift for Katharina Leibring on January 20, 
2018.) Edited by Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (main eds.), Josefin 
Devine, Elin Pihl, Lennart Ryman & Annette C. Torensjö. Namn och samhälle 
30. Uppsala 2018. 267 pp. ISBN 978-91-506-2674-2. 
 
The present volume consists of 42 articles celebrating the sixtieth birthday of 
Katharina Leibring of the Department of Onomastics at the Institute for Language 
and Folklore (Institutet för språk och folkminnen) in Uppsala. Seventeen of the 
articles deal with personal names, and five of these are concerned with different 
aspects of the name Katarina. The name Katarina is also the focus of an article 
dealing with ship names. Eight articles concentrate on different aspects of place 
names, and seven articles deal with names, designations and descriptions for var-
ious kinds of animals. Commercial names are the focus in four articles and names 
in fiction in two. One article is concerned with ghost riders as a motif in Eddic 
poetry and medieval ballads, and a further article deals with dialectal words used 
in herding calls. Finally, one article is concerned with folkloristic beliefs about 
how to predict the future from the behaviour of cows. 
 
Keywords: animal names, bynames, cattle names, commercial names, dialect-
logy, field-names, folklore, given names, good place-name practice, hydronyms, 
literary onomastics, name planning, name usage, nature names, onomastics, per-
sonal names, place-name advisory board, place-names, runology, settlement 
names, ship names, surnames, urban names. 
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»Jag ville sjunga om Katarina …»  
Något om personnamn i svenska låttitlar på Svensktoppen 
1962–2012 

Av Elin Pihl 
 

Att litteratur, film och musik kan påverka personnamnskicket är känt, och för-
sök att beskriva hur förnamn i litteraturen har inspirerat föräldrar vid namn-
givning av deras barn har gjorts (se t.ex. Leibring 2008). Att namn förekom-
mer i litteratur och film är ofrånkomligt, men musik är inte i samma grad be-
roende av personnamn. Ändå förekommer det ofta personnamn i låtar. Frågan 
är vilka namn som förekommer, hur vanligt det är med personnamn i låtar och 
om förekomsten av personnamn är något som har förändrats under senare tid. 

Det finns naturligtvis inte några säkra skriftliga källor till hur eller när män-
niskan började musicera men man kan ändå hålla för troligt att personnamn 
har förekommit tidigt i musikens historia, eftersom religiösa sånger, hjäl-
tesånger och historiska epos handlar om gudar, kungar, hjältar och andra per-
soner och varelser som bar namn. Under medeltiden fanns balladerna. Dessa 
var folkvisor som skildrade personer och händelser (se t.ex. Ling 1983 s. 139) 
och ofta finns i dessa visor namngivna personer. 

Idag finns det ett i det närmaste oändligt utbud av musik och det är möjligt 
att personnamnsförekomsten i sånger varierar utifrån vilken genre man under-
söker. Jag har valt att fokusera på musik där texten framförs på svenska och 
för att få ett någorlunda enhetligt material har jag valt låtar som har legat på 
Svensktoppen under perioden 1962–2012. Sveriges Radio har sammanställt 
listor över alla låtar under denna period (se Svensktoppen). Vissa regler har 
förändrats under årens gång1 och programmet hade uppehåll från sommaren 
1982 till slutet av 1985, men sammantaget bör urvalet ge en god insyn i hur 
personnamn förekommer i svenska låttitlar. 

Personnamn i svenska låtar 
Den undersökta perioden innefattar totalt 3 264 låtar. Vissa populära låtar åter-
kommer med olika artister ett par gånger. Av dessa innehåller 264 låtar (ca 
8 %) ett personnamn i titeln. Om man räknar bort de låtar som förekommer 
mer än en gång är det totalt 242 låtar som har ett eller flera personnamn i titeln. 
Åtta titlar innehåller både ett mansnamn och ett kvinnonamn, en titel innehål-
ler tre kvinnonamn (Ina, Nina och Stina), en titel innehåller två kvinnonamn 
(Sonja och Siw) och en titel innehåller två mansnamn (Fernando och Filippo). 

                               
1 Mellan 1974 och 1982 fick en låt t.ex. vara med max. 10 veckor. Mellan 1974 och 1978 var 
kravet att upphovsmannen till både musik och text skulle vara svensk medborgare, vilket inne-
bar att inga svenska översättningar av utländska låtar kom med. 
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Totalt blir det alltså 254 förekomster av namn i titlar under 50 år på Svensk-
toppen (vissa återkommer flera gånger, som t.ex. Marie). Av dessa är 173 
kvinnonamn, 80 mansnamn och ett namn skulle kunna bäras av både en man 
och en kvinna (Jean).  

Hur ser siffrorna ut om man ser till de låtar där personnamn förekommer, 
även om de inte är med i titeln på låten? Under den undersökta perioden före-
kommer personnamn i nästan en femtedel av alla låtar som har legat minst tio 
veckor på Svensktoppen. Totalt är det 809 låtar men jag har bara haft möjlig-
het att lyssna igenom eller hitta text för 665 av dessa, varav 131 innehåller ett 
personnamn. 

Förändring över tid 
Personnamn förekommer alltså i nästan var tionde låttitel. Om man delar upp 
materialet över tid blir resultatet dock lite annorlunda. I figur 1 kan man i den 
vänstra y-axeln se antalet personnamn i titlar och i den högra y-axeln andelen 
personnamn i titlar. Även om andelen personnamn i titlar varierar kraftigt från 
år till år kan man tydligt se en nedåtgående trend. Det är några ordentliga top-
par 1962, 1976 och 1992, men efter 1992 kommer andelen personnamn i titlar 
aldrig över 10 % av den totala låtskatten. 

I figur 1 kan man även se fördelningen mellan mansnamn och kvinnonamn i titlar. 
När antalet kvinnonamn har varit högt har även mansnamnen förekommit oftare. 
Mest jämlikt omsjungna tycks männen och kvinnorna ha varit under 1980-talet; 
det var ingen stor andel personnamn i låttitlarna då, men de som förekom delade 
jämlikt på utrymmet. Intressant nog tycks inte riktigt jämlikheten mellan könen 
öka över tid, vilket man kanske kan förvänta sig med ett mer jämställt samhälle, 
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Figur 1. Förekomst av personnamn i låttitlar fördelat över år. 
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men det kan förstås ha att göra med att det totala antalet namn sjunker. Förkla-
ringen till att inte fler mansnamn förekommer senare ligger troligen i att många 
låtskapare och artister fortfarande är män.  

Anna, Marie och Guenerina 
Om man förutsätter att det verkliga namnskicket påverkar låtskaparna borde de 
mest populära namnen vara de som förekommer oftast i låttitlar. De tre vanligaste 
kvinnoförnamnen i Sverige bland personer födda mellan 1917 och 2016 (Namnsta-
tistik SCB) var Maria, Elisabeth och Anna. De mest omsjungna kvinnorna under 
perioden 1962–2012 hette Maria, Marie, Anna och Monika.  

I tabell 1 nedan kan man utläsa de tio mest frekventa kvinnoförnamnen i 
Sverige och de sju2 mest frekventa kvinnoförnamnen i låttitlar på Svensktop-
pen. Listorna överensstämmer inte riktigt, men av de tio vanligaste kvinnoför-
namnen är det endast Birgitta och Karin som inte finns med i någon undersökt 
låttitel.  

Tabell 1. De mest frekventa kvinnoförnamnen i Sverige (enligt Namnstatistik SCB) och 
de mest frekventa kvinnonamnen i låttitlar på Svensktoppen i fallande ordning. 

Mest frekventa  
kvinnoförnamnen 2016 

Mest frekventa kvinnoförnamnen i låttitlar 
1962–2012 (Antal inom parentes)

1.  Maria 1.   Maria (8)
2. Elisabeth      Marie (8)
3. Anna 3.   Anna (5)
4 Kristina  Monica (5)
5. Margareta 5.   Sofie (4)
6. Eva 6.   Angelina (3)
7. Birgitta   Annie (3)     
8. Karin
9. Linnea 
10. Marie 

 
Om man istället ser på hur vanliga namnen i låttitlarna är bland befolkningen 
kan man se att Monica ligger på 24:e plats och Sofie på 49:e medan Angelina 
och Annie är lite mer exotiska och inte finns med på listan över de hundra van-
ligaste kvinnonamnen (Namnstatistik SCB). Om man ser till när namnen har 
varit mest frekventa (enligt Brylla 2004) får vi kanske en förklaring till varför 
två av namnen förekommer i låttitlar; Monika hade sin starkaste period 1940–
1959, överhuvudtaget är hon mest besjungen före 1976,3 och i dessa låtar tycks 
hon ofta vara en ungdomskärlek. Sofie var populärast 1980–1999 och hälften av 
låtarna passar i det tidsspannet4. De två kvinnonamnen som inte är vanliga i 

                               
2 Anledningen till att jag valt att redovisa de sju mest frekventa kvinnonamnen är att det efter de sju mest 
frekventa namnen kommer 14 namn med lika förekomster (dvs. två förekomster per namn). 
3 Vi har dock fjortonåringen Monika 2004 och även om låten uttrycker ett tidigare skede, kan 
man kanske anta att hon inte levde 1940–1959. 
4 Andra hälften är tidiga låtar som dels handlar om en äldre kvinna, dels om en kvinna som 
förlorar sin kärlek i kriget och dessa kvinnor kan nästan antas vara födda före 1900. 
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befolkningen men i låttitlar har en jämn spridning över åren. Annie tycks fram-
förallt antyda amerikanskt ursprung med en möjlig historisk tillbakablick (t.ex. 
i Annie från Amörka) och Angelina förekommer på 60-, 70- och 90-talen men 
den tidigaste låten handlar om svek och häxbränning och tycks utspela sig i hi-
storisk tid, utanför Sverige.  

Det finns också kvinnonamn i låttitlar som har färre än tio bärare i Sverige, 
och man kan misstänka att musiken har givit inspiration till namnbruket. Nam-
nen (med antal bärare enligt SCB Namnsök inom parentes) är: Chiquitita (1), 
Fragancia (2), Guenerina (0), Jezamine (0), Lili Marlene (2), Scheherazad 
(1) och Solola (0).5 Alla dessa namn syftar till att ge musiken en exotisk klang, 
och kvinnorna kan representera en längtan bort. 

Evert, Fritiof och Columbus  
De vanligaste mansförnamnen i verkligheten och de vanligaste mansnamnen 
i låttitlar har inte samma samvariation som kvinnonamnen; se tabell 2.  

Tabell 2. De mest frekventa mansförnamnen i Sverige (enligt Namnstatistik SCB) 
och de mest frekventa mansnamnen i låttitlar på Svensktoppen. 

Mest frekventa  
mansförnamnen 2016 

Mest frekventa mansnamnen i låttitlar 
1962–2012 (Antal inom parentes) 

1. Karl 1. Evert (3)
2. Erik Fernando (3)
3. Lars 3. Charlie (2)
4. Anders Columbus (2)
5. Per Fredrik (2)
6. Mikael Fritiof (2)
7. Johan Lasse (2)
8. Olof Noa(k) (2)
9. Nils Romeo (2)
10. Jan Tom (2)

 
Bland de vanligaste mansnamnen i låttitlar hittar vi dessutom ett efternamn, 
Columbus, men det förekommer idag även som förnamn i Sverige. Med lite 
god vilja kan man se Lasse och Lars som samma namn, men det är också det 
enda namn som finns på båda listorna. De namn som förekommer i låttitlar i 
tabell 2 förekommer i minst två sådana. Av de tio mest frekventa mansnamnen 
i Sverige (enligt Namnstatistik SCB) är det endast Erik och Jan som finns med 
i en låttitel var på Svensktoppen. 

Av de mansnamn som är mest frekventa i låttitlar är det endast Fredrik (och 
Lasse om man räknar det som en smekform av Lars) som finns med bland de 
100 vanligaste förnamnen bland män (plats 17) i Sverige bland personer födda 
mellan 1917 och 2016 (Namnstatistik SCB). Det tycks alltså inte vara så att 
de män som besjungs är vanliga svenska män. Däremot ser vi många histo-
riska, kända eller litterära personer, såsom Columbus, Noa(k), Romeo och Fri-
tiof. Även bland de namn som endast förekommer en gång i låttitlarna på 
                               
5 Inspirationen till Scheherazad är av litterär art; troligen har inte låten påverkat namngivningen. 
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Svensktoppen är denna typ av namn vanliga, t.ex. Amadeus, Gustav Vasa, Joe 
Hill, Michelangelo, Peter Pan och Djingis Khan. Dessa låtar handlar inte om 
romantisk kärlek till den besjungne.  

Lilla vackra Anna men inte store starke Karl 
Det är mer än dubbelt så många kvinnonamn som mansnamn i låttitlar på 
Svensktoppen under 1962–2012. De mansnamn som förekommer är dessutom 
ofta ovanligare och av utländskt ursprung, som Juan, Filippo, Kliff och Valen-
tino. Hur kan man förklara denna skillnad mellan vilka mansnamn och kvin-
nonamn som förekommer i låttitlar? 

En förklaring är att de allra flesta kvinnorna besjungs av män. De är objekt 
för längtan eller minnen från svunna kärlekar, t.ex. Elin: »I min ensamhet vänder 
jag tillbaks till drömmen, drömmen om Elin, barbent i tunn sommarblus» (fram-
förd av bl.a. Tommy Körberg, med text skriven av Peter Himmelstrand). Kanske 
är det då inte konstigt att det är våra vanligaste svenska kvinnonamn som före-
kommer i låttitlar (jfr Brolinson & Larsen 2004 s. 147 ff.). De kvinnor som före-
kommer i låtar av eller med kvinnliga artister tycks ofta vara muser eller förebil-
der, ibland rejäla kvinnor som sliter och sätter männen på plats som i Sofi Propp: 
»Dags att sätta stopp, Sofi Propp, Sofi Propp, nu ger jag faktiskt opp [Sofis mans 
utrop när han måste tvätta], men Sofi satt på vinn’, med fyra flaskor gin, och hon 
trallade och sjöng på den där jungfru spinn» (skriven av Sten-Åke Cederhök, 
framförd av Sonya Hedenbratt). 

De män som besjungs av kvinnor är många gånger också kärleksobjekt, 
men oftast inte svenska sådana. De bär namn som Fernando, Oliver, Billie Joe 
och Carl Gustaf 6 och tycks spegla drömmen om det främmande och spän-
nande, t.ex. Georgio: »Georgio, Georgio en främling alltid på väg, din dröm 
om lycka, blev den sanning?» (skriven och framförd av Mona Gustafsson). 
Men vanligast är ändå att de män som förekommer i låttitlar på Svensktoppen 
1962–2012 besjungs av andra män, och de bär namn som Evert, Charlie och 
Lasse eller är historiska förebilder såsom Columbus och Joe Hill. De beskrivs 
inte sällan som sympatiska män, t.ex. Evert: »Evert är den bästa kompisen vi 
har, sånna gubbar finns det inte många kvar» (Evert, skriven av Eddie Meduza 
1995 men på Svensktoppen 1997 tolkad av Matz Stefanz med Lailaz, text en-
ligt Musixmatch).  

Avslutningsvis vill jag påpeka att det givetvis inte enbart är personnamns-
bruket i stort som avgör vilka namn som kommer med i låttitlar, framför allt 
är det låtskrivarnas namnbruk och idéer som avgör vem som omnämns. Visst 
passar vissa namn bättre in på grund av rim eller stavelselängd, men jag tror 
att bilden av vad ett namn säger om en personlighet, vad man har för associ-
ationer när det gäller utseende, sätt och ålder, inte så sällan spelar in när en 
låtskrivare väljer ett namn.  

Vad kan då namnet Katarina förknippas med? Svaret varierar beroende på 
vilken musik man lyssnar på. Dels finns Katarina i rubriken till denna artikel 

                               
6 Carl Gustaf är visserligen ett svenskt namn men riktar sig till en särskild man, en kunglighet, 
och kan inte riktigt jämföras med andra vanliga svenska mansnamn. 
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(från Visa vid vindens ängar av Mats Paulsson), en flicka från en svunnen 
sommar som vandrar i aspelunden, dels finns Katarina av Krister Nordströms.  
 

Först så ringde jag Filippa 
men Filippa ville slippa 

Gabriella, Isabella, 
Rut och Frida lika så 

Sen försökte jag med Emma 
men se hon var inte hemma 

Hos Maria och Sofia, 
åkte luren bara på 

 
 

Men då ringde jag till Katarina 
Å hon svarade javisst, 
det var länge sen sist 

Rara underbar Katarina 
Inte vacker, inte ful, 

men oj vad hon är kul 
Alla killar gillar Katarina 
Världens festligaste tjej 

att ta med på galej

(Utdrag ur Rara underbara Katarina av Krister Nordströms, enligt Musixmatch.) 
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