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MÄRIT FRÄNDÉN

»Vi bestämde oss för att skriva namnet på ett 
svenskt sätt»
Förnamnsval i sverigefinska familjer

Studia anthroponymica Scandinavica 32 (2014), 75–138.
Märit Frändén, Department of Onomastics, Institute for Language and 
Folklore, Uppsala: ‘We decided to write the name in a Swedish way’: 
Choice of first names in Sweden-Finnish families. 

Abstract
This article presents a questionnaire survey of first-name choices 
among Sweden Finns, who are one of Sweden’s largest minority 
groups. The survey was carried out in spring and summer 2014, elicit-
ing responses from the parents of 128 children born between 1970 and 
2014. The first names chosen are described and analysed from various 
perspectives. General views on names and naming are presented, as re-
vealed by the attitude questions in the questionnaire, together with re-
spondents’ own comments on their name choices. The study shows that 
choosing names is a complex balancing act involving many different 
factors, such as ensuring that the name sounds good, is in keeping with 
the times, can be used internationally, works well in both Finland and 
Sweden, can be pronounced without difficulty by all the child’s rela-
tives, and is not too marked a choice in Swedish society.
Keywords: first names, forenames, given names, choice of first names, 
Sweden Finns, minority, migration, multilingualism, bilingualism, un-
official names, bynames.

1. Inledning
När man väljer förnamn till ett barn är det många faktorer att ta hänsyn till. 
Namnet ska vara lagom vanligt och lagom ovanligt, gärna originellt men inte 
konstigt, det ska vara praktiskt och lättburet, låta vackert och ge positiva asso-
ciationer, passa barnets generation, spegla dess kulturella bakgrund och den 
person man önskar att den ska bli – och inte minst ska det vara ett namn som 
båda föräldrarna kan enas om. För dem som har mer än en kulturell bakgrund 
i familjen, mer än en språkmiljö som namnet ska vara praktiskt och lättburet i 
och mer än ett lands namnmode att förhålla sig till, blir valet förstås ännu mer 
komplext.
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Sverigefinnar är en av Sveriges största minoritetsgrupper och brukar nume-
rärt uppskattas vara jämförbar med finlandssvenskar. I fråga om synlighet är 
det däremot stor skillnad på dessa båda grupper: sverigefinnar har tagit relativt 
liten plats i det offentliga samhället. Sedan år 2000, då sverigefinnar erkändes 
som en av Sveriges fem nationella minoriteter, har dock synligheten i det of-
fentliga rummet gradvis ökat. Allt fler finskspråkiga teaterföreställningar, sa-
gostunder, lektioner och gudstjänster äger rum runt om i Sverige. Och allt fler 
svenskar blir medvetna om sverigefinnarnas existens.

I den här artikeln vill jag undersöka hur sverigefinnars förnamnsval och tan-
kar om förnamn kan se ut, och om möjligt också hur de förhåller sig dels till 
svenska föräldrars i allmänhet, dels till namnval i andra relevanta migrations- 
och minoritetskontexter. Dessutom vill jag veta i vilken mån det finns ett inof-
ficiellt namnskick som inte syns i registren, och om detta i så fall är »svenskt» 
eller »finskt» till sin natur.

2. Bakgrund
Kari Tarkiainen (1990 s. 9 f.) skriver att »[u]tbytet av människor mellan Sve-
rige och Finland är det naturligaste fenomenet i dessa länders gemensamma 
historia». Kontakterna mellan nuvarande Sverige och Finland har varit livliga 
ända sedan förhistorisk tid. Från medeltiden har det funnits ett svensk-finskt ri-
ke, där den framväxande huvudstaden Stockholm hade betydande inflyttning 
både från Mälarlandskapen och från de finska kustområdena. Tarkiainen (a.a. 
s. 11) menar att det inte råder någon tvekan om att inflyttarna från den östra 
rikshalvan uppfattade sig vara svenskar, »fastän med en liten geografisk skill-
nad beträffande födelseort». Med undantag för skogsfinnar, som hade ett spe-
ciellt näringsfång med svedjebruk och som länge höll sin särart levande, ut-
gjorde inflyttade finländare sällan bestående grupperingar, utan blev en del av 
befolkningen i stort (a.a. s. 13 ff.). Förflyttningar inom detta svensk-finska rike 
var per definition inte invandring, utan flyttningar inom landets gränser. År 
1809 delades dock riket i två halvor, varvid den östra blev ett ryskt storfursten-
döme och från 1917 det självständiga Finland. I och med denna delning kom 
flyttningar mellan Finland och Sverige att definieras som invandring. Sverige-
finnar är på så sätt både en inhemsk och en invandrad minoritet.

Vid folkräkningen 1930 fanns knappt 10 000 finlandsfödda personer i Sve-
rige. År 1950 var antalet 45 000 och år 1980 drygt en kvarts miljon. Under åren 
1940–44 kom stora grupper till Sverige från de nordiska grannländerna; från 
Finland runt 50 000 krigsbarn hösten 1944 och i krigets slutskede runt 50 000 
personer som evakuerats från norra Finland. De flesta av dessa återvände till 
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Finland efter krigsslutet, men många blev också kvar. Under efterkrigstiden 
har den finska inflyttningen till stor del bestått av arbetskraftsinvandring. Un-
der de intensiva invandringsåren 1968–70 var ett stort antal av de inflyttade 
barn i förskoleåldern eller i lägre skolåldrar, eftersom det dessa år var många 
familjer som invandrade. Under senare år har många flyttningar gjorts av per-
sonliga skäl, som t.ex. studier eller familj. Sven Alur Reinans (1996 s. 65) 
framhåller att »[f]lyttningsmönstren mellan Finland och Sverige […] i hög 
grad [påminner ] om inrikes flyttningar», med det karakteristiska draget att det 
är lätt att »flytta på prov», men kanske bli kvar längre än planerat (a.a. s. 63 ff.).

Dagens sverigefinnar kan vara dels personer födda i Finland, som nu är mer 
eller mindre fast boende i Sverige, dels personer födda i Sverige som barn eller 
ättlingar till tidigare inflyttare. Enligt Nationalencyklopedin uppskattas grup-
pens storlek till mellan 300 000 och 500 000 personer (ne.se 2014-10-10). Sta-
tistiska Centralbyrån (SCB) uppger att det i Sverige 2013 fanns 712 000 per-
soner med »finländsk bakgrund», definierat som personer födda i Finland eller 
med minst en förälder eller far-/morförälder som är född i Finland, utan hänsyn 
till den finlandsfödda personens språk.1 Det betyder emellertid inte att alla 
dessa har en sverigefinsk identitet. Den som har t.ex. en finlandsfödd och 
finskspråkig mormor, som flyttade till Sverige i vuxen ålder och har talat fins-
ka med barn och barnbarn, kan mycket väl identifiera sig som sverigefinne, 
men den vars svenskspråkiga mormor flyttade till Sverige från Åland vid ett 
års ålder kanske inte gör det. Det finns nämligen ingen definition av vem som 
egentligen ska räknas som sverigefinne. Den som identifierar sig så kan vara 
t.ex. född i Sverige med finska som hemspråk, född i Finland men uppvuxen i 
Sverige, eller född och uppvuxen i Finland men inflyttad till Sverige i vuxen 
tid. Många sverigefinnar är modersmålstalare av finska, andra talar lite eller 
ingen finska men har ändå en kulturell identifikation med gruppen. I Språken 
i Sverige (2010 s. 144) uppskattas antalet finsktalande i Sverige till 225 500. 
Med start i början av 1980-talet har sverigefinskt språk och sverigefinsk kultur 
revitaliserats. I en offentlig utredning sägs att »[m]inoritetsidentitet som på 
grund av starkt assimileringstryck tidigare kunde uppfattas som ett stigma, hål-
ler på många håll på att ersättas av en positiv identitet där tvåspråkighet och det 
egna språket uppfattas som en rikedom värd att värna» (Rätten till mitt språk 
2005 s. 60, 62).

Svenska och finska tillhör olika språkfamiljer, den indo-europeiska respek-
tive den finsk-ugriska, och språkstrukturen skiljer sig åt på flera sätt. Relevant 
för denna studie är främst fonotaktiska och fonologiska skillnader, varav några 
av de viktigaste förtecknas nedan (Karlsson 1981 s. 20 ff., Wande 1978 s. 8 
ff.):
1 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4543&grupp=19689&artikel=5735853, 
2014-12-15.
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• Den svenska stavelsestrukturen är begränsad till kombinationer av anting-
en kort vokal och lång konsonant (VC:, som i ett) eller lång vokal och kort 
konsonant (V:C, som i ät). I finskan kan däremot korta och långa vokaler 
och konsonanter kombineras fritt, som VC, V:C, VC: eller V:C:.

• Finskan har fast huvudtryck på första stavelsen, medan svenska ord kan ha 
huvudtryck på vilken stavelse som helst.

• (Varav följer att) finska ord, till skillnad från svenska, kan ha en kort, be-
tonad första stavelse följd av en obetonad lång stavelse (ˈVCV:).

• Bortsett från i importord har finskan endast en sibilant, /s/. Det finns alltså 
inga ursprungliga motsvarigheter till svenskans sj- och tj-ljud.

• Även /b/, /f/ och /g/ förekommer främst i importord.
• Den finska fonotaxen vill gärna undvika konsonantkluster i initial posi-

tion.

Detta gäller det ursprungliga finska ljudsystemet. Även om t.ex. sentida im-
portord kan avvika från detta, har språkets grundstruktur betydelse för vilka 
namn som kan uppfattas som mer respektive mindre finska.

Förutom skillnaderna i ljudsystem har svenskan och finskan olika principer 
för stavning, vilket gör att det som uttalas likadant inte sällan stavas på olika 
sätt på svenska och finska. I finskan dubbeltecknas alla långa ljud, såväl voka-
ler som konsonanter, medan en enkeltecknad konsonant eller vokal är kort. I 
svenskan är principen att en vokal är lång om den följs av en enkeltecknad kon-
sonant och kort om den följs av en dubbeltecknad konsonant eller av en kon-
sonantgrupp, men många undantag finns. I svenskan kan vokaltecknet ‹o› ha 
antingen ett öppet uttal (/o/ eller /ɔ/) eller ett slutet uttal (/u/). Vokaltecknet ‹u› 
uttalas /ɯ/ när vokalen är lång och /ɵ/ när vokalen är kort. Finskan har i stället 
ett mer europeiskt uttal: ‹o› uttalas /o/, <u> uttalas /u/. Bokstaven å finns inte 
i det finska alfabetet.

3. Teori och tidigare forskning
Personnamn fyller en rad funktioner. Huvudfunktionen är att särskilja indivi-
der från varandra, vilket förutsätter att det finns viss variation i namnbeståndet 
– om alltför många bär samma namn, uppfylls ju inte den särskiljande funktio-
nen. Samtidigt kan det, i det dagliga bruket, vara praktiskt att ha ett namn som 
inte är alltför ovanligt. Namnet ska hanteras av många människor, och om 
dessa har problem att uppfatta, minnas, uttala eller stava namnet slår detta ofta 
tillbaka på namnbäraren, som tvingas rätta, förklara och bokstavera. Eftersom 
namn kan ge information eller indikationer om kön, ålder, samhällsklass och 
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språklig och etnisk bakgrund, fungerar namn också som markörer för vem bä-
raren är. Namnen hjälper oss att, på ont och gott, sortera de människor vi mö-
ter. 

Personnamn är nära knutna till den personliga identiteten, dvs. till vem man 
är och hur man är. Många kan instinktivt känna att de skulle ha varit annorlun-
da som personer, om de hade haft ett annat namn (se t.ex. Hagström 2006 
s. 12). Men namn är också en viktig del av gruppidentiteten. Då gäller det ofta 
vilken typ av namn man bär, t.ex. namnets tillhörighet till ett visst språk eller 
ett visst onomastikon.

Namnet är en angelägenhet för bäraren, men indirekt också för namnbrukar-
na runt omkring. När vi omges av kända namn bidrar dessa till att skapa trygg-
het och hemkänsla. När vi ser ett för oss okänt namn kan det ge en känsla av 
osäkerhet, t.ex. i fråga om hur det ska uttalas, vad som är för- och efternamn 
och om namnbäraren är man eller kvinna.

Namn är en del av kulturarvet och är därför i sig värda att bevara. Eftersom 
namnet ofta speglar bärarens rötter och härkomst kan ett namn, både för namn-
bäraren själv och för andra, bli en symbol för namnbärarens bakgrund. Namn 
får inte sällan ideologisk och politisk betydelse, för en minoritetskultur t.ex. i 
fråga om synlighet. Den som har makt över en grupps namnskick har också 
makt över hur gruppen framställs utåt – som en minoritet med egna rättigheter 
eller bara som en del av majoritetsbefolkningen.

Sist men inte minst finns det också estetiska aspekter på namn. Namn kan 
uppfattas ha vacker eller oskön klang, och kan dessutom ge associationer som 
förstärker dessa intryck.

I denna balansgång mellan namns alla funktioner kan namnsträngen som 
helhet ha betydelse, på så sätt att funktionerna kan delas upp på olika namn. 
Exempelvis kan ett avvikande förnamn i kombination med ett välkänt efter-
namn accepteras lättare än samma förnamn i kombination med ett lika avvi-
kande efternamn. De föräldrar som vill ge sitt barn ett namn som speglar rötter 
från ett annat land, kan välja att placera detta namn i sidoställd position och 
kombinera det med ett tilltalsnamn som fyller funktionen att vara enkelt och 
praktiskt. Även inofficiella namn kan ingå i uppfyllandet av olika funktioner, 
t.ex. när föräldrar väljer ett långt tilltalsnamn och redan från början har planerat 
att använda en kortform i det dagliga tilltalet. Alla dessa aspekter på namn kan 
ha betydelse, medvetet eller omedvetet, när föräldrar väljer namn till sina barn.

Det finns ett flertal undersökningar om förnamn och förnamnsval; här 
nämns endast några som tematiskt ligger nära min egen. En bred undersökning 
av föräldrars förnamnsval i Göteborg 2007–2009 har genomförts av Emilia 
Aldrin (2011). Förnamn i invandringskontext har undersökts av bl.a. Boglárka 
Straszer (2013, om förnamn hos sverigeungrare), Guro Reisæter (2007, om 
förnamn i flerspråkiga familjer i Tromsø) och Vera Lif (2004, om namnskick 
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hos ingermanländare i Sverige). Personnamn i utlandsfinsk kontext har under-
sökts av Gulbrand Alhaug och Minna Saarelma (2008, om kväners person-
namn vid folkräkningen 1900, och 2009, om namn på barn i Norge födda 
1990–2006 med minst en finsk förälder) samt av Anna Masanti (2012 och 
2013, intervjuer med finska och sverigefinska namnbärare om deras syn på sitt 
eget namn).

Guro Reisæter (2007 s. 283 f.) har undersökt namnval i familjer i Tromsø 
där minst en förälder är född utanför Norge och där man dagligen talar minst 
två språk. Hon konstaterar att en vanlig strategi är att välja vad hon kallar kom-
promissnamn, som kan innebära ett namn som förekommer (i identiska eller 
näraliggande former) i två språk eller kulturer; dubbla förnamn med en kom-
ponent från varje språk/kultur, eller ett förnamn och ett efternamn från varje 
språk/kultur. Hon uppger att de finsk-norska familjerna i hennes material ofta-
re väljer dubbelnamn än simplexnamn, eftersom antalet gemensamma namn 
för dessa båda språk är begränsade. 

Gulbrand Alhaug och Minna Saarelma (2009) har undersökt förnamn hos 
drygt 2 500 barn födda i Norge mellan 1990 och 2006, där minst en av föräld-
rarna är född i Finland. Författarna har utgått från uppgifter från Sentralkonto-
ret for folkeregistrering, och därefter klassificerat de förekommande förnam-
nen som finska namn, nordiska namn eller andra namn. Andelen finska namn 
visar sig vara störst hos pojkar vars båda föräldrar är födda i Finland (40 %), 
medan flickor vars båda föräldrar är födda i Finland har 26 % finska namn. I 
gruppen barn med en finskfödd förälder är andelen finska namn mellan drygt 
10 % och drygt 20 %; minst för flickor med finskfödd far och mest för pojkar 
med finskfödd far. Den vanligaste namntypen för samtliga grupper är den som 
kallas »andra namn», dvs. namn som t.ex. Maria, Lukas, Betty, Julia och Se-
bastian. Ofta används olika kompromiss-strategier, t.ex. ett förnamn från var-
dera finskt och norskt onomastikon eller kombinationer av förnamn och efter-
namn från norska och finska. (Alhaug & Saarelma 2009 s. 87, 92 ff., 107.)

Anna Masanti (2012) har intervjuat sex sverigefinska informanter som alla 
är födda och uppvuxna i Sverige, och konstaterar att de alla har tilltalsnamn 
som fungerar väl i det svenskspråkiga samhället, men som i många fall också 
är vanliga i Finland. Några av informanterna berättar att det var viktigt för de-
ras föräldrar att namnen skulle fungera bra på både finska och svenska. Infor-
manternas namn, Emma, Ida, Johanna, Liina, Mari och Marika, är omarkerade 
i Sverige med undantag för stavningen av Liina, med finsk dubbelteckning av 
den långa vokalen. Intressant nog är det informanten själv som har bytt till den-
na stavning, från den tidigare Lina. Masanti skriver att informanten »ser sitt 
namn som en symbol för finskhet och tycker att det avslöjar finskhetens bety-
delse i hennes liv. Hon anser att namnet är svenskt men att den finska stavning-
en ger henne en finsk identitet, eftersom namnet binder henne till den finska 
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släkten» (a.a. s. 139). Den informant som heter Ida ser sitt namn som svenskt 
på grund av den svenska stavningen, men uppger att hon skulle betrakta det 
som finskt om det i stället stavades på finskt sätt, med två i. Fem av Masantis 
informanter har finskspråkiga efternamn. Några av dem ser detta som positivt, 
medan andra har upplevt att efternamnet orsakar praktiska problem eller gör 
att man inte kan smälta in i majoriteten. Av dessa fem informanter är det ingen 
som uppfattar tilltalsnamnet som en viktig markör för finskheten, utan de me-
nar att detta i stället kommer fram i namnräckan som helhet. Den sjätte infor-
manten har ett svenskt efternamn, och menar att det är tilltalsnamnet som 
representerar hennes finska familj – det är just den informant som ändrade 
stavningen av sitt tilltalsnamn till Liina (a.a. s. 139 ff.). Innan stavningsänd-
ringen fanns alltså ingen finsk markör någonstans i hennes namnräcka, medan 
de andra informanterna däremot hade möjlighet att förankra sin finskhet i 
finskspråkiga efternamn. 

Boglárka Straszer har, i samband med sitt avhandlingsarbete om sverige-
ungrares språkval och identitet, gjort en delstudie om hur dessa ser på person-
namn. Informanterna framhåller svårigheter för svenskar att uttala ungerska 
namn, men även det positiva i att sådana namn knyter an till deras rötter och 
manifesterar deras bakgrund. Frågor kring den generella synen på namn-
givning visar att några uppfattar det som viktigt att ungrare har namn som är 
ungerska, skrivs på ungerskt vis eller på annat sätt kan associeras med Ungern, 
men att de flesta uppfattar detta som mindre viktigt, om än kanske positivt. 16 
informanter uppger att de inte har givit ungerska förnamn till sina barn, 12 att 
de har gjort eller kommer att göra det. Flera har undvikit namn som kan vara 
svåruttalade för svenskar eller som innehåller bokstäver som kan uppfattas 
som svåra. Många har föredragit ett internationellt tilltalsnamn, men kunnat 
tänka sig ett ungerskt förnamn i sidoställd position. I förhållande till majori-
tetsbefolkningen uppger vissa informanter att det ofta är just det ungerska 
namnet som avslöjar att de har en annorlunda bakgrund, och att namnet på så 
sätt kan bidra till att de känner sig mer ungerska. (Straszer 2013 s. 64 ff.)

Vad gäller inofficiella namn har svensk smeknamnsbildning beskrivits av 
Tomas Riad (2002), medan Linnea Gustafsson (2010) har skrivit en artikel om 
smeknamnens funktioner. Smeknamnen kan, precis som de officiella namnen, 
förstås ofta ha en särskiljande funktion, men också fylla socio-onomastiska 
funktioner. Ofta fungerar de som gruppmarkörer inom olika subkulturer, där 
Gustafsson diskuterar bl.a. idrott, överklass och ungdomsgrupper (a.a. s. 173 
ff.). Generellt har smeknamn ansetts förekomma mest hos ungdomar och mer 
hos män än hos kvinnor (a.a. s. 181 f.).

Ett smeknamnssammanhang som inte tas upp i Gustafssons artikel från 
2010 är småbarnsfamiljen. Detta berörs däremot i hennes nu pågående forsk-
ning, som visar att många smeknamn skapas när namnbäraren är mellan 0 och 
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5 år och att barndomsfamiljen och släkten är viktiga som binamnsgivare (Gus-
tafsson 2014). Just denna typ av smeknamn har stor relevans för mina under-
sökningar. Inom en familjekrets kan barn ofta till- och omtalas på en rad olika 
sätt: ordlekar med barnets namn, rim, barnspråksformer skapade av namnbära-
ren själv eller dess syskon och förstås allmänt affektiva namn. Denna typ av 
»nursery nicknames», dvs. smeknamn på små barn, tas upp också i Ainiala, 
Saarelma & Sjöblom 2012 (s. 194).

Gustafsson (2010 s. 178) framhåller att kommunikationssituationen har stor 
betydelse vid valet av smeknamn. I mitt fall kan man tänka sig att språkbruket 
har betydelse, både rent lingvistiskt (namnet ska glida in i språkmelodin, vara 
lätt att böja osv.) och socialt, där talarna av ett minoritetsspråk kan utgöra en 
subgrupp bestående av en familj, en släkt eller en sverigefinsk eller finsksprå-
kig gemenskap.

Smeknamn kan tillmätas olika stor vikt i olika kulturer. Ett pågående av-
handlingsarbete om namn i finsk-ryska familjer i Finland visar att många Fin-
landsboende ryssar uppfattar det som viktigt att man ska kunna bilda ett ryskt 
smeknamn till barnets officiella namn, vilket föräldrarna inte bedömer vara 
möjligt med alla finska förnamn (Eskola 2014).

4. Metod och material
Min undersökning av förnamn i sverigefinska familjer har genomförts med 
hjälp av en webbenkät. Vid utarbetandet av formuläret har jag delvis utgått 
från den enkät som Emilia Aldrin (2011) använde i sin undersökning av för-
namnsgivning i Göteborg 2007, både för att dra nytta av hennes erfarenheter 
och för att få resultat som kan jämföras med hennes.2

I Sverige finns ingen registrering av modersmål eller etnicitet, vilket gör att 
det kan vara svårt att nå en viss minoritetsgrupp (för en diskussion om bristen 
på demografiska uppgifter i samisk forskning, se Pettersen 2008). För att på ett 
smidigt sätt komma i kontakt med personer i den sverigefinska gruppen, an-
vände jag därför den något okonventionella metoden att sprida min enkät via 
Facebook. (Det kan tilläggas att jag inte hade använt Facebook själv annat än 
för detta syfte, varför min profil var helt neutral och utan alla typer av personlig 
information som skulle kunna påverka respondenterna.) Ett kort meddelande, 
där jag presenterade mig själv och undersökningen, annonserades på sidor som 
t.ex. Nationella minoritetsföräldrar, Modersmål Sverige, Revitalisera mera, 
2 Jag tackar Emilia Aldrin för att ha delat med sig av sina erfarenheter i samband med enkätarbetet, 
samt Leena Huss för att ha varit provrespondent under utarbetandet av enkäten och senare bidragit 
med synpunkter på artikeln.
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Sverigefinska skolan i Stockholm, Ruotsinsuomalaiset/Sverigefinnar och 
Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (Uppsalas sverige-
finska språk- och kulturförening). Meddelandet innehöll en länk till enkätsidan 
och en uppmaning att skicka denna vidare till andra inom målgruppen. Länken 
delades ett flertal gånger, varför datainsamlingen gjordes genom en kombina-
tion av medvetet selektivt urval och s.k. snöbollsurval. Eftersom respondenter-
na har sökts upp genom denna typ av specialiserade Facebook-grupper, kan 
man förvänta sig att dessa har en relativt stark sverigefinsk identitet. Undersök-
ningen kan alltså inte göra anspråk på att vara representativ för sverigefinnar i 
stort. Jag kan heller inte uttala mig om svarsfrekvensen, eftersom jag inte vet 
hur många som har sett enkäten utan att besvara den.

Som kriterier för att besvara enkäten angav jag att man skulle ha barn (oav-
sett ålder) samt att minst en av barnets föräldrar skulle identifiera sig som sve-
rigefinne. Man kan kanske invända att namngivningen för dem som har vuxna 
barn ligger alltför långt bakåt i tiden för att kunna undersökas på det här sättet. 
Men namnvalet är en viktig process, och många av respondenterna med vuxna 
barn visade sig ha mycket att berätta ännu många år efteråt. Fördelen med att 
inkludera flera generationer är att undersökningen på så sätt omfattar ett större 
tidsspann, vilket kan göra det möjligt att se en utveckling över tid.

Undersökningen har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer. Som motsvarighet till att en informant ska kunna avbryta en pågåen-
de undersökning, angav jag explicit att de frågor man inte ville besvara kunde 
lämnas tomma. Enkäten var konstruerad för att gälla endast ett barn, men jag 
öppnade för möjligheten att de som ville kunde besvara den flera gånger för 
olika syskon. När det gäller respondenternas generella syn på namngivning, 
bör man därför ha i åtanke att åsikter från dem som har svarat på enkäten flera 
gånger kan återkomma.

Experimentet med enkätens distributionsmetod visade sig fungera över för-
väntan. När den lades ut i maj 2014 började svaren komma in redan samma 
dag. Aktiviteten var mycket hög under de första dagarna men mattades sedan 
snabbt av. Jag lät enkäten vara öppen under sommaren, då ytterligare några 
svar inkom. Materialinsamlingen avslutades i början av augusti 2014.

Enkäten innehöll frågor om såväl allmän syn på namngivning som valet av 
namn för det aktuella barnet. Totalt omfattade den runt 40 kortare och längre 
frågor, dels öppna frågor, dels attitydfrågor med variabler att värdera eller på-
ståenden att förhålla sig till. De flesta frågor hade utrymme för att lämna egna 
kommentarer, vilket ofta utnyttjades. Genom att enkäten var elektronisk, fanns 
ingen begränsning av kommentarernas omfattning.

Eftersom en respondent ofta, mer eller mindre medvetet, påverkas av ord-
ningen på frågorna i ett formulär, har jag valt att presentera svaren på attityd-
frågorna med samma uppställningar som de hade i enkäten. Vid återgivandet 
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av fritextsvar har uppenbara felaktigheter korrigerats och vissa redaktionella 
justeringar gjorts för att underlätta läsningen. De flesta egennamn som respon-
denterna uppger, för sina barn eller för sig själva, har av konfidentialitetsskäl 
utelämnats och ersatts med förklaringar av typen [finskt namn]. När jag beskri-
ver smeknamnsbildning har jag ansett det befogat att ange faktiska namnfor-
mer, men utelämnar ändå ovanligare namn. De namnbärare enkäten handlar 
om omtalar jag som barn, oavsett deras ålder. Det ska alltså uppfattas som 
’barn till någon’, till skillnad från betydelsen ’icke-vuxen’. För förnamn som 
normalt inte används i tilltal använder jag termen sidoställda förnamn (se 
Frändén 2014 s. 64). Vidare använder jag begreppsparet markerade/omarke-
rade namn (Frändén 2010 s. 93). Ett namn kan kallas omarkerat om det, i ett 
visst sammanhang, inte sticker ut på något speciellt sätt. Med ett markerat 
namn avses i stället ett namn som på något sätt avviker och som omgivningen 
därför kan förväntas reagera på. Vad som är markerat och inte är mycket 
kontextberoende. Exempelvis kan en finsk namnform upplevas som språkligt 
markerad i många sammanhang i Sverige men samtidigt vara helt omarkerad i 
Finland.

När jag använder uttryck som t.ex. »finskt namn», innefattar det såväl namn 
som är etymologiskt finska (t.ex. Aino och Seppo) som namn som är av annat 
ursprung, men har en finsk språkform (t.ex. Kerttu och Juhani, former av 
Gertrud och Johannes).

Eftersom antalet svar på olika delfrågor varierar, använder jag ofta procent-
andelar för att redovisa svaren, trots att de absoluta talen är låga.

4.1. »Finska» och »svenska» namn
I en undersökning om sverigefinnars förnamnsval är det förstås relevant om 
föräldrarna ger sina barn finska eller svenska namn. Att sätta en objektiv etikett 
på vilka namn som är »finska» respektive »svenska» är emellertid inte så lätt. 
Namnforskare har traditionellt ofta resonerat i termer av namns etymologiska 
tillhörighet, men denna är inte alltid så upplysande vad gäller ett namns kultu-
rella markering och nutida bruk.

En möjlighet att få ett objektivt mått på hur ett namn används, och därmed 
kanske också uppfattas, kan vara att jämföra namnets bruksnivå, dvs. hur 
många som bär det, i t.ex. två länder. De officiellt tillgängliga namnstatistis-
ka uppgifterna för Sverige och Finland lämpar sig emellertid inte särskilt bra 
att ställa mot varandra. Medan en förnamnssökning på Statistiska centralby-
rån (SCB) anger antalet bärare folkbokförda i landet, anger den finska Be-
folkningsregistercentralen/Väestörekisterikeskus (VRK) det sammanlagda 
antalet bärare i hela registret, vilket omfattar även personer som inte längre 
är i livet. I den svenska statistiken får man skilda uppgifter om hur många 
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som bär ett namn totalt och hur många som bär det som tilltalsnamn. Den 
finska statistiken anger i stället summan av förekomster som första förnamn 
och som övriga förnamn. Å andra sidan ser man i den finska statistiken hur 
namnbärarna (nuvarande och avlidna) fördelar sig över olika födelseår (med 
perioder som fram t.o.m. 1899, 1900–19, 1920–39 osv.), vilket inte är möj-
ligt i den svenska.

I stället för att ställa svensk namnfrekvens mot finsk, har jag valt att under-
söka hur materialets namn förhåller sig till bruksnivån i Sverige, där ju under-
sökningen har sin geografiska bas. Jag har, för alla förekommande förnamn i 
materialet, gjort sökningar på hur många som bär namnet som tilltalsnamn3

(uppgifter gällande den 31 december 2013, bärare folkbokförda i Sverige och 
av samma kön som bäraren i mitt material). På så sätt har jag fått ett slags mått 
på namnets vanlighet i Sverige. Anledningen till att jag har ställt även mate-
rialets sidoställda förnamn mot antalet bärare som tilltalsnamn, är att jag då 
kan bedöma alla namn efter samma måttstock. Det blir på så sätt möjligt att se 
om respondenterna har valt namn med olika »vanlighet» i sidoställd position 
och som tilltalsnamn. (Det kan påpekas att namn kan ha en generell benägen-
het att stå i olika positioner, se Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2012 s. 174 f. och 
Frändén 2014 s. 92.) Utifrån antalet bärare har jag definierat olika »namn-
bärarnivåer», helt enkelt genom att de namn som har 0–9 bärare som tilltals-
namn, alltså ett ensiffrigt värde, förs till nivå 1, de som har 10–99 bärare (två-
siffrigt värde) till nivå 2 osv.4

Inom personnamnsforskningen får man ofta ställa sig frågan vad som ska 
räknas som »samma namn» respektive »olika namn», t.ex. vad gäller stav-
ningsvarianter. Detta är högst relevant när man använder sig av namnstatistik. 
Ska antalet bärare för Markus och Marcus summeras, eller ska man betrakta de 
båda stavningarna som olika namn? I en svensk-finsk kontext är det rimligt att 
räkna varje förekommande stavning som ett enskilt namn. Stavningen kan 
nämligen ha stor betydelse för om namnet uppfattas som finskt eller svenskt – 
jämför Masantis informant som ändrade stavningen från Lina till Liina. För det 
första kan t.ex. en dubbeltecknad vokal i ett namn som Liina ge finska associa-
tioner utifrån skriftbilden. För det andra kan en finskare stavning indikera finsk 
betoning, dvs. med huvudtryck på första stavelsen. Även om betoning kan an-
passas efter situationen, kan man anta att den som stavar Kristiina har huvud-
tryck på första stavelsen oftare än den som stavar Kristina.
3 Alternativt första förnamn, i de fall då SCB saknar uppgifter om vilket av förnamnen som är 
tilltalsnamn (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesover-
gripande-statistik/Namnstatistik/30902/Fragor-och-svar-om-namnstatistiken/, 2015-01-24).
4 Detta är alltså en logaritmisk skala, där varje steg omfattar ett större värdeintervall än det före-
gående. För en grundligare undersökning av namns vanlighet hade förstås en linjär skala, med fler 
och jämna intervaller, varit att föredra, men användningen av namnbärarnivåer baserade på namn-
bärarantalets värdesiffror har fördelen av att vara enkel och lättfattlig, och passar därför bra för att 
ge en snabb överblick.
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När jag har beräknat antalet bärare för namnen, gäller detta hur många som 
bar det som tilltalsnamn den 31 december 2013, oavsett när barnen i enkäten 
föddes och namngavs. För att få ett mått på hur barnens tilltalsnamn förhåller 
sig till namngivningen under det aktuella födelseåret har jag, för tioårsperioden 
2004–13, undersökt om namnen finns med på förteckningarna över de vanli-
gaste tilltalsnamnen/första förnamnen för barn i Finland eller Sverige dessa år. 
Den finska statistiken omfattar barn födda under det aktuella året; den svenska 
i stället de barn som namngivits detta år, dvs. som då var max 3 månader gam-
la. Eftersom de finska förteckningarna tar upp enbart de 50 mest populära nam-
nen för varje kön, har jag begränsat mig till detta antal även i den svenska sta-
tistiken. De finska topplistorna tar upp exakta stavningar, medan de svenska 
har summerat förekommande stavningsvarianter. Det innebär alltså att ett 
namn som förekommer i flera stavningar har lättare att ta sig in på den svenska 
topplistan än på den finska. Vidare är den finska statistiken uppdelad på finsk- 
respektive svenskspråkiga barn, medan den svenska gäller befolkningen som 
helhet. Dessa skillnader till trots torde en jämförelse mellan ländernas statistik 
kunna ge en bra bild av de valda tilltalsnamnens popularitet i de båda länderna 
under födelseåret.

På ett par ställen i enkäten har respondenterna ombetts att själva beskriva 
barnets namn, med mina etiketteringsförslag »t.ex. som ett svenskt namn, 
finskt namn, ett ’både-och-namn’, ett internationellt namn eller annat». Syftet 
med förslagen var att leda in informanterna på vilken språklig markering de 
uppfattar att namnet har. Men en sådan fråga kan förstås ändå besvaras på flera 
olika nivåer: Exempelvis namnet Sara kan beskrivas som hebreiskt, nämligen 
i enlighet med dess etymologi, som bibliskt, eftersom det har fått stor spridning 
genom Bibeln, som internationellt, i meningen att det är i bruk i många länder, 
som ett »både-och-namn» eftersom det är ett omarkerat namn i både Sverige 
och Finland, eller som svenskt, eftersom den aktuella stavningen är svensk i 
motsats till ett finskt Saara. Men poängen med att be föräldrarna själva beskri-
va namnet är att beskrivningen då kan säga något om vilken intention föräld-
rarna hade vid namnvalet. 

Ett namn kan uppfattas och beskrivas på många sätt och på flera skilda ni-
våer, men med dessa tillvägagångssätt får jag möjlighet att belysa namnen från 
tre olika håll: Hur vanligt eller ovanligt det är i Sverige, hur populärt det var i 
Sverige och Finland under barnets födelseår och hur det beskrivs av namngi-
varna själva.
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5. Vilka svarade på enkäten?
Totalt inkom 128 svar som kan betraktas som fullständiga. Som nämnt i inled-
ningen var det möjligt för respondenterna att fylla i enkäten flera gånger, för 
olika barn. 19 respondenter har besvarat enkäten för flera syskon, oftast två 
men i något tillfälle tre. Det betyder alltså att respondenterna representerar 
drygt 100 sverigefinska familjer.

Enkäten inleddes med några korta bakgrundsfrågor om barnet (kön, födel-
seår, födelseort och hemspråk). Därefter följde namnfrågor, och först i slutet 
av enkäten ställdes frågor om föräldrarnas bakgrund (kön, födelseår, födelse-
ort, hemspråk, språkkunskaper och eventuell identifikation som sverigefinne). 
Dessa frågor var uppdelade på dels enkätbesvararen (förälder 1), dels den 
andra föräldern (förälder 2).

Bland enkätbesvararna finns en stark kvinnlig dominans: 117 kvinnor 
mot 8 män (och de återstående utan angivet kön). Förälder 2 är omvänt man 
i 115 fall och kvinna i 9 fall. Förälder 1 är i 96 tillfällen född i Finland, i 26 
född i Sverige och i tre fall i ett tredje land. Den andra föräldern är född i 
Sverige i 74 fall, i Finland (inkl. den del av Karelen som nu ligger i Ryss-
land) i 17 fall och i 22 fall i ett tredje land (där fem olika kontinenter finns 
representerade).

Frågan »Identifierar du dig som sverigefinne?» kunde besvaras med ja, nej 
eller delvis. Av enkätbesvararna svarade 66 % ja, 10 % nej och 25 % delvis. 
För den andra föräldern var svaret 12 % ja, 82 % nej och 6 % delvis.

Min avsikt med frågan om sverigefinsk identifikation var att ta reda på vil-
ken av föräldrarna, alternativt båda, som hade en koppling till det finska. De 
kommentarer som gavs i anslutning till svaren visade sig emellertid belysa fler 
aspekter än så. Det finns kommentarer som »Jag är finsk och bor i Sverige se-
dan jag var 8 år, det gör mig till sverigefinsk precis som det i Finland finns fin-
landssvenskar», vilket kan kontrasteras mot varianten »Jag har bott i Sverige 
hälften av mitt 30-åriga liv. Jag känner mig som en sverigefinne även om jag 
inte är född här», dvs. en uppfattning att en sverigefinne egentligen borde vara 
född i Sverige. Några väljer att identifiera sig som antingen svensk eller finsk: 
»Jag är svensk. Men mina föräldrar är från Finland» respektive »Identifierar 
mig som en finne i Sverige» och »enemmän kuin suomalainen ja karjalainen» 
(’mer som finne och karelare’). Andra placerar sig delvis inom gruppen: »Jag 
är född i Finland, men har nu bott nästan 10 år i Sverige. Mitt liv är här nu så 
jag är ju sverigefinne, men också finländare. Det är inte omöjligt att vi någon 
dag flyttar till Finland» och »Delvis sverigefinne men snarare utlandsfinlända-
re». En intressant aspekt som kommer fram i ett par kommentarer, är att själv-
identifikationen påverkades av att få barn i Sverige: »Innan jag fick barn iden-
tifierade jag mig som en finländare som bor i Sverige, en invandrare helt en-
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kelt. När jag fick barn blev det nödvändigt att träda in i den sverigefinska ge-
menskapen». Det står klart att begreppet sverigefinne kan ges skiftande 
innehåll, och att det kunde vara givande att i ett annat sammanhang undersöka 
detta närmare.

För att få en idé om föräldrarnas kunskaper i finska bad jag dem att markera 
hur väl de kan tala finska, förstå talad finska, skriva finska respektive läsa 
finska. Svarsalternativen var tre, »inte alls/nästan inte alls», »ganska bra» res-
pektive »bra/mycket bra». Som tidigare ställdes frågan dels för den förälder 
som besvarade enkäten, dels för den andra föräldern. Svaren presenteras i ta-
bell 1.

Tabell 1. Respondenternas bedömning av dels sin egen, dels den andra föräl-
derns kunskaper i finska. 

Det framgår av kommentarerna att den förälder som besvarade enkäten i 
många fall har modersmålskunskaper i finska. Runt 95 % svarar »bra/mycket 
bra» på de olika delfrågorna, med det högsta värdet för »förstå talad finska» 
(97 %) och det lägsta för »skriva finska» (93 %). För den andra föräldern är an-
delen »bra/mycket bra» 24 % för de muntliga kunskaperna och 20 % för de 
skriftliga. Bland dem som svarat »ganska bra» eller »inte alls/nästan inte alls» 
är »förstå talad finska» den starkaste grenen, där 24 % svarar »ganska bra» och 
52 % »inte alls/nästan inte alls». När det gäller förmågan att tala, skriva och 
läsa finska svarar runt 10 % »ganska bra» och runt 70 % »inte alls/nästan inte 
alls».

Sammanfattningsvis är alltså den typiska enkätbesvararen en kvinna född i 
Finland med modersmålskunskaper i finska, som nu bor i Sverige och identi-
fierar sig helt eller delvis som sverigefinne.5 Den typiska andra föräldern är i 

Förmåga Förälder 1 (126 svar) Förälder 2 (123 svar)
Bra/

mycket 
bra

Ganska 
bra

Inte alls/
nästan 
inte alls

Bra/
mycket 

bra

Ganska 
bra

Inte alls/
nästan 
inte alls

Tala 
finska 95 % 2 % 3 % 24 %  9 % 67 %

Förstå 
talad 
finska

97 % 1,5 % 1,5 % 24 % 24 % 52 %

Skriva 
finska 93 % 4 % 3 % 20 %  7 % 73 %

Läsa 
finska 94 % 3 % 3 % 20 % 12 % 68 %

5 Av drygt 160 000 finlandsfödda i Sverige är nästan 100 000 kvinnor (sökning på www.statistik-
databasen.scb.se 2014-10-20).
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stället man, född i Sverige, i många fall med begränsade kunskaper i finska, 
men där runt en femtedel har goda kunskaper i språket och nästan hälften för-
står talad finska. Vid sidan om dessa prototyper finns det naturligtvis också 
många andra varianter, t.ex. att båda föräldrarna är födda i Finland, att båda är 
födda och uppvuxna i Sverige med finska som språk i hemmet eller att någon 
av föräldrarna är född i ett tredje land.

5.1. Barnen i enkäten
Enkäten omfattar information om 128 barn, 73 flickor och 55 pojkar, varför 
könsfördelningen är 57 % mot 43 %. Barnen är födda mellan åren 1970 och 
2014. Födelseåren fördelar sig enligt tabell 2.

Tabell 2. Födelseår för barnen i enkäten.

Vid tidpunkten för enkäten var barnen mellan 44 år och några månader gamla. 
Det vanligaste födelseåret är 2012, då 19 av enkätens barn föddes. Dessa var 
således mellan drygt ett och drygt två år gamla då enkäten besvarades.

Tre barn är födda i Finland, tre i utomnordiska länder och de återstående 122 
i Sverige. En majoritet av dessa är födda någonstans i Stockholmsområdet 
(inkl. kranskommuner), men resten är spridda mellan Skåne och Norrbotten, 
med runt hälften av landets landskap representerade.

5.1.1. Barnens hemspråk
77 av barnen, dvs. 60 %, har växt upp med finska och svenska i hemmet. 22 
barn har haft endast finska i hemmet och sju barn endast svenska (man kan no-
tera att flera av dessa hör till enkätens äldre barn). 17 barn har haft svenska, 
finska och ytterligare ett eller flera språk i familjen, bl.a. engelska, spanska, 
tyska, persiska, arabiska, polska och ungerska. Fem barn har haft finska och 
ytterligare ett eller flera språk som inte är svenska i hemmet. Totalt har alltså 
121 av 128 barn växt upp med finska i hemmet, ofta i kombination med ett eller 
flera andra språk. 24 barn har två föräldrar som själva växte upp med finska i 

Födelseårsintervall Antal barn Andel
1970–1974   5   4 %
1975–1979   5   4 %
1980–1984  11   9 %
1985–1989   8   6 %
1990–1994  14  11 %
1995–1999   8   6 %
2000–2004  10   8 %
2005–2009  27  21 %
2010–2014  40  31 %
Summa 128 100 %
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hemmet. 22 barn har ett tredje språk, dvs. ett språk som inte är finska eller 
svenska, i familjen.

Det finns en del kommentarer till språkbruket i familjen, som ofta är av olika 
karaktär beroende på när barnet är fött. Modern till ett barn fött i början av 
1970-talet skriver:

Barnens far var svensk och tillät inte annat än svenska i hemmet. Mamman ta-
lade finska med finska vänner och i telefonen med släktingarna. På sommarlovet 
vistades barnen med mamma i Finland så barnen lärde sig en del finska ändå, 
men vägrade tala p.g.a. pappas åsikt.

I det fallet var alltså barnets ena förälder motståndare till att det talades två 
språk i familjen. Ett annat barn fött under samma decennium tappade det finska 
språket p.g.a. att det upplevdes som alltför markerat i förhållande till omgiv-
ningen:

När min dotter var 4 år flyttade vi till en annan ort, där det var ovanligt med fa-
miljer som talade andra språk. Min dotter började protestera mot finska språket 
och jag gav upp att tala finska, vilket både dottern och jag ångrar idag. Numera 
talar jag finska med barnbarnen.

Ytterligare en 1970-talsförälder avråddes på barnavårdscentralen att prata 
finska, men valde att tala finska med barnet ändå: »På BVC fick vi rådet att 
använda svenska med barnet: ’Ni bor ju i Sverige.’ Vi lydde inte.»

Ett barn fött på 1980-talet pratade finska som liten, men inte i högre ålder: 
»Mormor och morfar talade finska med dottern tills hon blev ca 9 år. Efter det 
blev det pinsamt för henne att tala finska. Idag talar hon ingen finska – men 
hon förstår i stort vad man samtalar om.»

Men det är inte alla de äldre barnen som har en svag relation till finskan: 
»Yngste sonen fick tidigt för sig att det är bra att tala finska så att språket inte 
försvinner  (så där i 8-årsåldern). Uppmanade också andra i sin skola att tala 
sina hemspråk.» En annan respondent skriver så här om språkbruket under dot-
terns uppväxt: 

Jag pratade alltid finska med henne, hon trodde fortfarande i 5-årsåldern att 
mamma inte kunde svenska. Intressant med tanke på att hon hörde mig att tala 
svenska med svensktalande. På dagis hade hon berättat för fröknarna att det inte 
lönar sig att prata svenska med mamma eftersom hon inte kunde svenska. 
Svenska talade vi hemma om det fanns personer som inte kunde finska också. 
Hon kunde även prata svenska med finsktalande kompisar hemma, det fanns en 
typ 5-metersgräns då jag kom, då bytte de automatiskt till finska.

Generellt verkar attityderna till finska ha blivit mer positiva med tiden. En 
mamma med barn födda i början av 1990-talet skriver: 

Mamman ville att barnen skulle få grunderna i finska för att kunna prata 
med släkten i Finland. Hade egentligen tänkt prata finska med dem när de 
var små och sedan övergå till svenska. Men för att kunna upprätthålla fins-
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kan har vi fortsatt prata finska (fastän sönerna är vuxna nu) och det känns 
konstigt att byta språk nu. Det har inte varit lätt under alla år med alla runt-
omkring men jag är glad att vi fortfarande pratar både finska och svenska 
runt matbordet.

Bland enkätens yngre barn finns ett flertal kommentarer av typen »Mitt mo-
dersmål är finska och det är ytterst viktigt för mig att prata finska med min dot-
ter och att hon lär sig finska». I en familj med finsk mamma och svensk pappa 
pratade modern svenska med det äldre barnet, men finska med det yngre, och 
motiverar detta: »Mamma bestämde sig för att ge finska till yngsta barnet ef-
tersom det har pratats mer och mer om vikten av flerspråkighet.» Men att det 
är inte alltid så lätt påpekas också: »Konsekvent använde vi våra modersmål 
de första åren, nu då barnen är äldre är det svårare för mig (mamman) då inga 
andra i omgivningen talar finska mer än barnens mormor». En respondent hade 
en medveten strategi när dottern första gången kom hem från sitt svensksprå-
kiga dagis och pratade svenska: 

Då svarade jag på frågan men på engelska (vilket hon inte kunde då), situatio-
nen blev omvänd, jag förstod henne och konverserade med henne (på eng-
elska) men hon förstod inte. Det blev liksom hennes problem att konversatio-
nen inte funkade, och då bytte hon efter några meningar till finska. Jag har 
aldrig trott på förbud för barn att tala något språk, men däremot är det viktigt 
för alla att kommunikationen fungerar. Innan och därefter har det bara varit 
finska mellan oss, om det nu inte fanns någon icke-finsktalande med som vi 
ville inkludera i samtalet.

6. Vilka namn gavs?
I enkätsvaren finns 128 tilltalsnamn och 167 sidoställda förnamn. Här beskrivs 
dessa namn ur olika aspekter.

6.1. De givna namnens vanlighet i Sverige
Som presenterat i inledningen, har antalet svenska bärare för de förekomman-
de namnen undersökts. För att kunna gruppera namnen grovt efter hur vanliga 
de är, har jag fört dem till olika »namnbärarnivåer» (se avsnitt 4.1), där nivån 
motsvaras av antalet siffror i värdet på antalet namnbärare. I tabell 3 nedan ges 
exempel på namn ur materialet som ligger på olika namnbärarnivåer (dock 
utan exempel på ovanligare namn).

Tabell 4 visar hur namnen för undersökningens samtliga 128 barn fördelar 
sig över de förekommande namnbärarnivåerna. Som framgår är det inte så 
stora skillnader mellan tilltalsnamn och sidoställda förnamn i fråga om hur 
vanliga namnen är. För de vanligaste och de ovanligaste namnen skiljer det 
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Tabell 3. Exempel på namn i mitt material med olika namnbärarnivåer i Sve-
rige. Antalet bärare gäller tilltalsnamn eller första förnamn för dem som var 
folkbokförda i Sverige den 31 december 2013 och har samma kön som namn-
bäraren i mitt material.

Tabell 4. Materialets namn fördelade över namnbärarnivåer.

Namnbärarnivå Namnexempel Antal bärare
6 Anna 106 076
5 Lars  95 474
5 Daniel  54 270
5 Emma  48 489
5 Markus  12 896
5 Olivia  10 912
4 Jakob   9 840
4 Klara   8 951
4 Petter   5 286
4 Elina   5 059
4 Alvar   1 425
4 Milla   1 206
3 Noa     979
3 Noomi     925
3 Lauri     449
3 Aili     489

Tilltalsnamn Sidoställda förnamn
Nivå Antal namn Andel Nivå Antal namn Andel
6 1 1 % 6 3 2 %
5 41 32 % 5 65 39 %
4 46 36 % 4 42 25 %
3 27 21 % 3 40 24 %
2 8 6 % 2 8 5 %
1 5 4 % 1 9 5 %
Summa 128 100 % Summa 167 100 %
bara någon procentenhet. I mellangrupperna, nivåerna 3–5, dominerar namnen 
med 10 000–99 000 bärare (nivå 5) bland de sidoställda namnen, medan till-
talsnamnen oftast återfinns på nivå 4, namn med 1 000–9 999 bärare. Generellt 
tycks alltså högfrekventa namn vara vanligare i sidoställd position.

Det hade varit intressant att jämföra resultaten med motsvarande värden för 
ett tvärsnitt av den svenska befolkningen, men det är tyvärr inte möjligt. Emel-
lertid kan de ställas mot vissa uppgifter i Emilia Aldrins enkätundersökning 
om förnamnsval, omfattande barn födda i Göteborgs kommun 1 maj–21 juni 
2007 (dvs. under en väsentligt kortare tidsperiod än min undersökning). Aldrin 
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(2011 s. 70 ) uppger att 23 % av barnen i hennes material har tilltalsnamn som 
bärs av minst 10 000 personer, alltså motsvarande min nivå 5 eller högre. I mitt 
material är motsvarande värde 33 %. Det är alltså fler barn i de sverigefinska 
familjerna i min undersökning som har fått mycket vanliga namn, än i Aldrins 
undersökning. Hos hennes respondenter ökar benägenheten att ge sitt barn ett 
tilltalsnamn med minst 10 000 bärare med ökande ålder och utbildningslängd 
hos modern (a.a. s. 79). Bland mina respondenter kan man tänka sig att önskan 
om ett i Sverige omarkerat och lättanvänt namn kan ha bidragit till val av hög-
frekventa tilltalsnamn.

Aldrin tar vidare upp en grupp namn som hon har kallat »unika eller nästan 
unika», formellt avgränsat till högst 10 namnbärare i hela landet oavsett stav-
ning. Min namnbärarnivå 1, med högst 9 bärare av namnet som tilltalsnamn 
för den aktuella stavningen, överensstämmer alltså inte helt med denna 
grupp, men ligger ändå relativt nära. Aldrin (a.a. s. 91) uppger att det finns 
17 sådana namnförekomster i hela hennes enkät- och intervjumaterial om to-
talt 674 familjer. Givet att dessa namn är tilltalsnamn är alltså andelen »unika 
eller nästan unika namn» i hennes undersökning ungefär 2,5 %. I mitt mate-
rial är andelen namn på den lägsta namnbärarnivån 4 % för tilltalsnamnen 
och 5 % för de sidoställda förnamnen, således en högre andel än hos Aldrin. 
De namn i mitt material som är så ovanliga är emellertid inte främst helfinska 
namn. Av totalt 14 namn på namnbärarnivå 1 är hälften utomnordiska, fram-
för allt utomeuropeiska; tre är dubbelnamn med en finskare och en svenskare 
komponent, alltså ett slags hybridnamn; två är finska namn eller namnformer 
och de sista ett namn med litterär förlaga och ett namn som är ovanligt, men 
som har en i Sverige omarkerad struktur. På nivå 2, dvs. namn med 10–99 
bärare, blir det finska inslaget större: 8 av 16 namn är finskspråkiga eller har 
finsk form eller stavning.

De namn som valts för barnen i min undersökning är alltså till stor del 
namn som är vanliga i Sverige. Nästan 70 % av tilltalsnamnen har minst 
1 000 svenska bärare; en tredjedel av tilltalsnamnen minst 10 000. Bland 
namnen med under 100 bärare är en tredjedel av namnen finska till form eller 
stavning.

6.2. Namn som förekommer flera gånger i materialet
Enkätens 128 barn bär tillsammans 107 olika tilltalsnamn och 119 olika si-
doställda förnamn. Således har en del namn mer än en förekomst i materi-
alet. Dessa namn presenteras i tabell 5. Stavningsvarianter har förts till 
samma tabellpost. (I ett par fall har byte av tilltalsnamn genomförts av vux-
na barn, men här och i det följande redovisas de namn som valdes av för-
äldrarna.)
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Tabell 5. Namn med flera förekomster i mitt material.
Återkommande 
namn

Kön Antal 
förekomster som 

tilltalsnamn

Antal förekomster 
som sidoställt 

förnamn

Antal 
förekomster totalt

Maria k 0 7 7
Johanna k 3 3 6
Sofia/Sophia k 0 5 5
Anna k 1 3 4
Emma k 3 1 4
Erik m 0 4 4
Helmi k 4 0 4
Mikael m 3 1 4
Victor/Viktor m 3 1 4
Amanda k 1 2 3
Elvira k 2 1 3
Jakob m 3 0 3
Johan m 0 3 3
Marcus/Markus m 3 0 3
Alvar m 2 0 2
Andreas m 1 1 2
Anni/Annie k 1 1 2
Axel m 0 2 2
Cecilia k 0 2 2
Edit k 1 1 2
Eino m 1 1 2
Elina k 1 1 2
Hilda k 2 0 2
Isabelle k 2 0 2
Janiina/Janina k 1 1 2
Johannes m 0 2 2
Karoliina/Karolina k 1 1 2
Kristiina/Kristina k 0 2 2
Lauri m 0 2 2
Lempi k 0 2 2
Lilja k 0 2 2
Linnéa k 1 1 2
Lisa k 1 1 2
Olavi m 0 2 2
Oscar/Oskar m 0 2 2
Siiri/Siri k 2 0 2
Sinikka k 0 2 2
Tilda k 2 0 2
Ville/Wille m 2 0 2
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Som tabell 5 visar är det 39 namn som har flera förekomster i materialet, an-
tingen enbart som tilltalsnamn, enbart som sidoställt namn eller i båda posi-
tionerna. De namn som förekommer flest gånger är Maria (sju gånger som 
sidoställt förnamn), Johanna (tre gånger som tilltalsnamn, tre gånger sido-
ställt) och Sofia/Sophia (fem gånger sidoställt). Alla dessa namn är vanliga i 
både Sverige och Finland; Ainiala, Saarelma & Sjöblom (2012 s. 175) upp-
ger att Maria under 1900-talet har varit det vanligaste förnamnet i Finland 
just i andra eller senare position. Därpå följer Anna, Emma, Erik, Helmi, Mi-
kael och Victor/Viktor med fyra förekomster vardera och Amanda, Elvira, 
Jakob, Johan och Marcus/Markus med tre förekomster vardera. Av dessa 
namn är det bara kvinnonamnet Helmi som inte tillhör det omarkerade svens-
ka förnamnsförrådet. I förhållande till det allmänsvenska namnskicket är det-
ta namn kraftigt överrepresenterat i mitt material, med fyra förekomster som 
tilltalsnamn i enkätmaterialet mot 356 hos hela den svenska befolkningen. I 
Finland har Helmi under de senaste åren varit ett av de mest populära för-
namnen för finskspråkiga barn. Det faktum att det är ett kort och lätt namn 
med två stavelser, där svenskar spontant lägger betoningen på första stavel-
sen, och att det saknar såväl långa vokaler som u och o, har sannolikt bidragit 
till att namnet har bedömts passa bra även i Sverige.6 De namn med två före-
komster som kan sägas vara markerade i Sverige är Eino, Janiina/Janina, 
Lauri, Lempi, Lilja, Olavi och Sinikka (då tar jag inte hänsyn till omarkerade 
namn med markerad stavning, t.ex. Siiri eller Kristiina). Man kan notera att 
Lempi, Lilja, Olavi, Sinikka och Lauri endast har givits som sidoställda 
namn.

6.3. Tilltalsnamnens rang bland namn för barn födda 2004–13
I mitt material finns 68 barn födda under tioårsperioden 2004–13, och således 
också 68 tilltalsnamn. Av dessa förekommer (utan hänsyn till namnens stav-
ning) 22 namn på de svenska 50-i-topp-listorna för barn namngivna det aktu-
ella året, och 19 namn på de finska topplistorna. På svenska topplistor finns 
bl.a. Vera, Alma, Elvira, Vincent, Simon och Klara; på finska bl.a. Eino, Milla, 
Anni, Ville och Akseli. De sju namnen Amanda, Ella, Emma (med två före-
komster), Linnea, Oliver, Olivia och Siri/Siiri finns under namngivningsåret 
med på topplistorna i båda länderna. Sammantaget är det 33 av de 68 namnen 
som finns med på någon topplista under namngivningsåret, och 35 namn som 
alltså inte är bland de 50 vanligaste tilltalsnamnen/första förnamnen i något av 
länderna för barn födda eller namngivna det aktuella året. För den senaste tio-
6 Helmi kan ses som antingen det finska ordet helmi ’pärla’ eller som en kortform av Wilhelmina
(Brylla 2004 s. 101, Vilkuna 1977 s. 74). Helmi har inte funnits med bland de 50 populäraste nam-
nen för svenskspråkiga flickor födda i Finland de senaste 10 åren, men det har däremot Wilhelmi-
na. (VRK, http://www.vrk.fi/default.aspx?id=243, 2014-11-03). 

http://www.vrk.fi/default.aspx?id=243
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årsperioden, 2004–13, var således runt hälften av tilltalsnamnen i mitt material 
ett populärt namn för nyfödda i något av länderna under födelseåret. En knapp 
tredjedel finns med på en svensk topplista, och något färre på en finsk. Vid åtta 
tillfällen finns det valda namnet samtidigt med på båda ländernas topplistor. I 
förhållande till rådande namntrender i de båda länderna är alltså de givna till-
talsnamnen ungefär lika svenska som finska, och i vissa fall både svenska och 
finska samtidigt.

6.4. Tilltalsnamnen efter föräldrarnas egen beskrivning
Som nämnt i inledningen har jag i enkäten bett respondenterna att själva ge 
en beskrivning av barnens tilltalsnamn. Frågan löd i sin helhet »Hur skulle 
du själv beskriva detta namn? T.ex. som ett svenskt namn, ett finskt namn, 
ett »både-och»-namn, ett internationellt namn eller annat?» Respondenter-
nas svar presenteras i tabell 6. I de fall ett namn har beskrivits med flera 
etiketter, har jag valt att sätta upp dessa kombinationer som egna poster i 
tabellen.

Tabell 6. Respondenternas beskrivning av barnens tilltalsnamn.

Den vanligaste beskrivningen, använd om 36 av 128 namn, är att namnet är in-
ternationellt. Denna beskrivning används om namn som t.ex. Amanda, Viktor, 
Pia, Mikael och Anna. På andra plats kommer både-och-namn (25 namn), bl.a. 
Elvira, Emma, Petter, Lukas och Johanna. Den kombinerade gruppen både- 
och-namn som samtidigt är internationella om 9 namn (t.ex. Emma, Frida och 
Sebastian) styrker dessa båda gruppers position i toppen. Totalt beskrivs 46 
namn som (bl.a.) internationella och 34 som (bl.a.) både-och-namn. Bland de 
namn som ges en språkspecifik etikett ligger de finska överst med 22 namn 
(t.ex. Virpi, Akseli, Eino, Ville och Helmi), följd av 15 namn som beskrivs som 
svenska, t.ex. Klara, Tilda, Linnéa, Karl och Andreas. Bland namnen som be-
skrivs med andra språkspecifika etiketter finns t.ex. turkiska, persiska, franska 
och ryska namn.

Namnbeskrivning Antal namn Andel
Svenskt namn 15 12 %
Finskt namn 22 17 %
Både-och-namn 25 20 %
Internationellt namn 36 28 %
Både-och-namn som samtidigt är internationellt  9  7 %
Svenskt namn som samtidigt är internationellt  1  1 %
Namn som beskrivs på annat sätt  9  7 %
Namn utan angiven beskrivning 11  9 %
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De beskrivningar som respondenterna ger är naturligtvis inte alltid etymolo-
giskt korrekta, men detta var heller inte syftet med frågan. Genom de givna be-
skrivningarna har jag i stället kunnat komma åt respondenternas egen uppfatt-
ning om namnets språkliga tillhörighet och på så sätt också något av deras in-
tention vid valet av namn. Oavsett vilken etymologi namnet har, och oavsett 
hur detta namn senare visar sig fungera i olika länder, beskriver en dryg tred-
jedel av respondenterna namnet som (bland annat) internationellt. I många fall 
kommenterar de också själva att detta var ett medvetet val: »Jag har bott utom-
lands och har bekanta från ett flertal länder. Ville ge mitt barn ett namn som 
var lätt att uttala i hela världen» och »[Namn] är ett internationellt namn. Jag 
valde det för att det passade till både finska och den engelsktalande världen». 
En annan respondent skriver:

Internationellt namn som låter finskt. Trodde att det skulle vara ett »lätt» namn 
i Sverige också men så var inte fallet. Många säger att dom aldrig har hört nam-
net innan och vet inte hur det uttalas. Finländare känner igen namnet, också i 
andra länder. Namnet har engelsk och biblisk bakgrund.

Näst efter internationella namn, kommer det jag i enkäten kallade »både-och- 
namn». Många respondenter har tagit fasta på den termen och använder den 
själva i sina kommentarer. Det är uppenbart att man i det här sammanhanget 
behöver en benämning på namn som är eller uppfattas vara både finska och 
svenska, eftersom just detta är många respondenters primära önskan vid 
namnvalet.7

Ett både-och-namn kan beskrivas: »Alvar är både-och även om det ur-
sprungligen är ett svenskt namn (många tänker på Alvar Aalto och tror att det 
är ett finskt namn).» Samma namn kommenteras av en annan respondent: »I 
Finland tycker många att det är svenskt och i Sverige tycker man att namnet är 
finskt». Kanske är det just arkitekten Alvar Aalto som får många svenskar att 
associera namnet till Finland, trots att namnet har nordiskt ursprung. Hur ett 
namn uppfattas kan vara en sammanvägning av många olika faktorer, bl.a. ety-
mologi, kulturella associationer, namnfrekvens i olika länder och hur namnet 
fungerar praktiskt. Exempelvis beskrivs det ursprungligen nordiska gudinne-
namnet Eira som ett både-och-namn med motiveringen »Lätt att uttala både på 
finska och på svenska».

En respondent som valt ett finskt namn skriver:

Vi ville välja ett finskt namn som dock är lätt för svenskarna att uttala. Jag, 
mamman, tycker om naturnära namn som Lumi, Vilja och Säde [fi. lumi
’snö’, vilja ’säd, gröda’, säde ’stråle’], men alla dem bedömde vi som för svå-
ra att uttala, förutom Vilja då, vilka det finns flera i vår nära omgivning och 

7 I bl.a. Reisæter 2007 och Alhaug & Saarelma 2009 används termen »compromise names» eller 
»kompromissnamn», men den fångar i mitt tycke inte känslan av att fullt ut ha inkluderat två kom-
ponenter – kanske snarare den av en överenskommelse som ingendera parten är riktigt nöjd med.
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därför valde vi bort det. Vi gick igenom namnlistor och föll för [Namn], med 
reservation att namnet måste passa barnet när vi väl träffar barnet för första 
gången.

Ville används i Sverige ofta som smekform till t.ex. Vilhelm, men har i Finland 
över 35 000 registrerade bärare som officiellt namn (mot knappt 2 800 i Sve-
rige). En respondent vars son bär detta namn klassificerar det som finskt, och 
kommenterar: »Absolut inget smeknamn, som det brukar upplevas i Sverige». 
Även det ursprungligen bibliska kvinnonamnet Martha beskrivs som finskt, 
och är, trots att drygt 3 000 svenskar har det som tilltalsnamn, uppenbarligen 
inte allom känt: 

Ett gammalt finskt namn, populärt på ca 1930-talet. Funkar dock även interna-
tionellt, dock insåg jag inte att namnet egentligen inte alls existerar i Sverige 
innan vi hade gett henne det namnet. Svenskarna brukar tro att hon heter Märta.

En respondent vars barn bär ett utomeuropeiskt namn skriver: 

Hade redan konstaterat med första barnet att det inte spelar någon roll vad 
barnet heter, de (svenskarna alltså) vill eller klarar inte av att uttala det kor-
rekt i alla fall. Ville också markera att man kan heta annat än svenska namn 
och ändå vara svensk.

Inte sällan innehåller namn en viss grad av elasticitet i uttalet, som kan utnytt-
jas för att i olika sammanhang göra namnet mer svenskt eller finskt. Flera 
respondenter har uppenbarligen tänkt på detta. En respondent som beskriver 
sitt barns namn som svenskt och internationellt, gör tillägget att det »också 
[kan] passera som finskt om det uttalas på finskt sätt». På frågan om namnets 
språktillhörighet, skriver en annan respondent att »namnet Elina lämnar barnet 
möjlighet att välja själv». Detta namn kan enkelt språkanpassas med uttalen
/eˈli:na/ respektive /ˈelina/. På så sätt kan man alltså utnyttja namnets formbar-
het för att få det att passa in i fler än ett språk. Namnen blir ett slags »kame-
leontnamn», som kan anpassa sig efter omgivningen. Detta fenomen påverkar 
förstås också synen på vad som är »samma» respektive »olika» namn. Även 
större anpassningar än bara uttalet kan uppfattas som samma namn, t.ex. för 
den respondent som skriver: »Vi valde stavningen Ellinor för det var den van-
ligaste stavningen till namnet i Sverige. I Finland säger många Ellinoora men 
det är ju liksom samma namn». Övergången från identiska namn till skilda 
namn kan ses som ett kontinuum, där det är möjligt att ha olika syn på var grän-
sen mellan skilda namnformer går.

6.5. Namnval i förhållande till bakgrundsfaktorer
I detta avsnitt undersöks hur de valda namnen förhåller sig till bakgrundsfak-
torer som barnets födelseperiod och föräldrarnas uppväxtland och språkkun-
skaper.
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Eftersom barnens födelseår är spridda över fem decennier, har namnmodet 
under denna tid hunnit förändras. På den finska befolkningsregistercentralens 
namntjänst finns möjlighet att se hur ett visst förnamn fördelar sig över födel-
seårsperioder (i allmänhet i intervaller om 20 år). En kontroll av materialets 
128 tilltalsnamn visar att runt 70 % av dem, oavsett om de är hög- eller lågfrek-
venta, har haft en popularitetstopp i Finland under den tid då namnet gavs. För 
runt 15 % av namnen är toppen passerad och namnet på successiv nedgång. 
Mindre än 5 % av namnen är i stället på uppgång i Finland när de ges till ett 
barn i mitt material. Ungefär lika många har haft sin popularitetsperiod tidigare 
under 1900-talet (t.ex. runt 1920 eller 1940). De resterande namnen är svåra att 
säga något om, eftersom de är mycket ovanliga i Finland. Men man kan alltså 
konstatera att en klar majoritet av tilltalsnamnen i mitt material har legat rätt i 
tiden i förhållande till namnmodet i Finland.

Respondenternas egna beskrivningar av tilltalsnamnen är relativt lika oav-
sett när barnen är födda. Beskrivningen »internationellt namn» är den van-
ligaste för namn på barn födda under 1970-, 1980- och 1990-talen. Andelen 
»både-och-namn» ökar under 1990-talet, och under den sista perioden är de tre 
beskrivningarna »både-och-namn», »finskt namn» och »internationellt namn» 
ungefär lika stora. Det man kan notera är alltså att föräldrarnas beskrivning av 
namnen på de senare födda barnen fördelar sig ganska jämnt mellan »interna-
tionellt namn», »finskt namn » och »både-och-namn», medan namnen för bar-
nen födda under de tre första decennierna oftast beskrivs som »internationel-
la».

De tio äldsta barnen i enkäten, födda 1970–79, har i sju fall helt omarkerade 
svenska tilltalsnamn. I de tre sista fallen, där två barn har finska tilltalsnamn 
och det tredje ett ryskt, är båda föräldrarna födda i Finland och pratar enbart 
finska hemma. De sju barn i undersökningen som endast har haft svenska som 
språk i hemmet, bär samtliga omarkerade svenska tilltalsnamn. Fyra av dessa 
hör till de tio äldsta barnen.

En undersökning av namnen hos de barn vars båda föräldrar har goda eller 
mycket goda kunskaper i finska, visar att dessa fördelar sig i två grupper. Ur-
valskriteriet har varit att båda föräldrarna ska svara »bra/mycket bra» på minst 
två av fyra angivna aspekterna på språkkunnande (förmåga att tala, förstå talat 
språk, läsa respektive skriva). 24 barn har föräldrar som båda uppfyller dessa 
kriterier (där de flesta svarar »bra/mycket bra» på samtliga fyra aspekter). En 
majoritet av dessa föräldrar är födda i Finland med finska som språk i hemmet, 
men några har annan bakgrund. Sex av barnen har minst en förälder som är 
född och uppvuxen i Sverige med finska som språk i hemmet, och alltså är vad 
man skulle kunna kalla »infödda sverigefinnar». I ett par fall är båda föräldrar-
na födda i Sverige med finska som språk i hemmet.
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Inget av dessa sex barn till »infödda sverigefinnar» har ett tilltalsnamn 
som föräldrarna beskriver som finskt. Tre namn beskrivs som internationella, 
ett som både-och-namn och två som både-och-namn som samtidigt är inter-
nationella. Språkligt sett är inget av tilltalsnamnen finskt varken till ursprung 
eller form, utan helt omarkerade i Sverige. Flera av dem är internationella 
utan att för den skull ge utlandsassociationer, eftersom de är mycket vanliga 
bland barn i samma ålder. Ett barn föddes ett par år före 1998 (då SCB pub-
licerade sin första lista över de 100 vanligaste namnen för barn namngivna 
ett visst år), men det barnets namn finns med på topplistan 1998, så det var 
sannolikt populärt redan under födelseåret. De övriga namnen finns antingen 
med bland de 100 vanligaste namnen det år då barnet föddes, eller är ett av 
de namn som under födelseåret har haft störst ökning i Sverige. De skulle 
alltså kunna beskrivas som trendnamn. Samtidigt har alla dessa barn minst 
ett finskt namn någonstans i namnräckan, som sidoställda förnamn och/eller 
efternamn. Valet av tilltalsnamn som är populära i Sverige tycks alltså inte 
handla inte om att vilja undvika det finska arvet, utan kanske snarare om en 
praktisk och modern inställning till valet av just tilltalsnamn. Man kan tänka 
sig att de som har växt upp som sverigefinnar (eller finnar i Sverige, beroen-
de på hur man identifierar sig) kan ha en ganska avslappnad inställning till 
sin sverigefinskhet, eftersom den alltid har funnits där och man heller inte 
har konfronterats med den på samma sätt som någon som är inflyttad till Sve-
rige. Kanske kan den som är inflyttad känna ett större behov av att manifes-
tera finskheten genom namnvalet, och dessutom vara mindre säker på att bo 
kvar i Sverige i framtiden.

Av de barn vars båda föräldrar har goda eller mycket goda kunskaper i 
finska, har 15 barn föräldrar som båda är födda i Finland med finska i hem-
met (i vissa fall i kombination med ett ytterligare språk). Tilltalsnamnen hos 
dessa skiljer sig från namnen på barnen med infödda sverigefinska föräld-
rar: en tredjedel av familjerna med två finskfödda föräldrar har valt ett till-
talsnamn de själva beskriver som finskt. Tre namn beskrivs som internatio-
nella, tre som både-och-namn och de sista fyra beskrivs på annat sätt eller 
inte alls.

Om jag gör en egen bedömning av andelen »omarkerat svenska namn», i 
meningen att man i dagens Sverige knappast skulle få frågan varifrån namnet 
kommer, bland tilltalsnamnen i materialet som helhet, uppgår dessa till 74 %. 
Då har jag räknat namn som t.ex. Mikael, Emma, David, Sara, Markus, Vin-
cent, Klara, Mirjam, Kevin och Elvira. 16 % av tilltalsnamnen kan sägas vara 
finska till form eller stavning (t.ex. Siiri, Helmi, Janiina och Akseli) och de 
återstående 10 % associerade till andra länder eller mer obestämt utländska. 
Andelen omarkerat svenska namn är relativt jämn under undersökningstiden. 
Observera att det jag här bedömer som »omarkerat svenskt» inte ska tolkas 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2009K02_TI_07_A05TI0902.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2009K02_TI_07_A05TI0902.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2009K02_TI_07_A05TI0902.pdf
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4543&grupp=19689&artikel=5735853
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4543&grupp=19689&artikel=5735853


»Vi bestämde oss för att skriva namnet på ett svenskt sätt» 101
som »svenskt i motsats till finskt». I många fall är det fråga om både-och-namn 
som kan vara omarkerade även i Finland. Just här har jag dock valt att sätta 
fokus på hur namnen kan tänkas uppfattas i Sverige, eftersom det är barnens 
boendeland. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att många av de namn som givits 
till barnen i undersökningen är omarkerade i förhållande till det svenska namn-
skicket. Många respondenter har både eftersträvat och lyckats med att hitta 
namn som passar in i båda länderna, både vad gäller språkbruk och populari-
tetsperioder. Bland de namn som är markerat finska är kvinnonamnet Helmi
vanligast, med fyra förekomster. När föräldrarna själva beskriver de valda 
namnen, är internationella namn vanligast, följt av namn som uppfattas och 
fungerar som både finska och svenska. Fler namn beskrivs som finska än som 
svenska. De sex barn som har minst en infödd sverigefinsk förälder, har språk-
ligt omarkerade och moderna tilltalsnamn. De barn, vars båda föräldrar är föd-
da i Finland med finska i hemmet, bär till en tredjedel tilltalsnamn som be-
skrivs som finska (mot 17 % av materialet som helhet).

7. Bakgrunden till tilltalsnamnet
Efter att respondenterna angivit barnets tilltalsnamn, ställdes den inledande 
frågan »Varifrån kom idén att ge barnet just detta namn? Markera ett eller 
flera alternativ!» De förekommande alternativen visas i tabell 7. Procent-
andelarna är beräknade som andel av de 128 informanterna. Eftersom det var 
möjligt att markera flera alternativ, är summan av procentandelarna större än 
100.

Tabell 7. Antal markeringar för förvalda svarsalternativ till frågan »Varifrån 
kom idén att ge barnet just detta [tilltals]namn?»

Som tabellen visar är den vanligaste inspirationskällan bland mina förslag att 
namnet har använts i släkten, dock bara markerat av en knapp tredjedel av re-
spondenterna. Därefter följer namn som föräldrarna har hittat i namnböcker el-

Angivna svarsalternativ Antal Andel
Ett namn som har använts i släkten 40 31 %
Ett namn som bärs av någon i bekantskapskretsen  4  3 %
Ett namn som bärs av en känd person  9  7 %
Ett namn på en person i en film/bok/liknande 10  8 %
Ett namn vi hittade i en namnbok eller på en internetsida om namn 11  9 %
Ingen särskild anledning 24 19 %
Övrigt 51 40 %

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesovergripande-statistik/Namnstatistik/30903/Namnsok/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesovergripande-statistik/Namnstatistik/30898/30905/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesovergripande-statistik/Namnstatistik/30898/30905/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesovergripande-statistik/Namnstatistik/30898/30905/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesovergripande-statistik/Namnstatistik/30898/30905/
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ler på nätsidor om namn, namn ur fiktionen och namn som bärs av kända per-
soner, med 11, 10 respektive 9 markeringar vardera. Endast fyra respondenter 
anger att namnet bärs av någon i bekantskapskretsen.

Att alternativet »övrigt» är det vanligast förekommande svaret ger en finger-
visning om att namnval inte så lätt låter sig beskrivas med förvalda alternativ. 
Bland respondenternas kommentarer finns inspirationskällor som att namnet 
kommer ur nordisk mytologi eller ur Bibeln, att det erinrar om ett geografiskt 
namn eller är en variant av ett namn som var tänkt till ett barn av motsatt kön. 
Flera namnval har inspirerats av musik i någon form, t.ex. låtar, namn på mu-
sikgrupper eller på artister (i ett fall den sångare som mamman hörde när hon 
vaknade upp efter ett kejsarsnitt). Några har haft speciella önskemål om vilken 
bokstav namnet skulle börja eller sluta på, andra har drömt om namnet eller 
kommit på det första gången de såg sitt barn.

Att hitta ett namn som båda föräldrarna kan enas om kan vara lätt eller 
svårt. Den respondent som skriver »Båda föräldrarna gillade namnet redan 
innan vi träffades» får sägas ha haft tur. En annan respondent kommenterar 
i stället namnvalet med »Det namn som vi var överens om». Emilia Aldrin 
(2009 s. 3) har visat att just detta argument för ett namnval, att det valda nam-
net var det man kunde enas om, är vanligare i flerspråkiga familjer än i en-
språkigt svenska. Troligen är chansen att föräldrarna ska ha liknande asso-
ciationer kring namn större om man har växt upp i samma språkliga och kul-
turella sfär.

8. Tilltalsnamnets egenskaper
Nästa enkätfråga gällde tilltalsnamnets egenskaper: »Hur viktiga var nedanstå-
ende egenskaper när ni skulle bestämma er?» De tio variablerna Vanligt, Ovan-
ligt, Låta vackert, Internationellt gångbart, Ett namn som har använts i släk-
ten, Kännas som ett finskt namn, Kännas som ett svenskt/nordiskt namn, Passa 
ihop med efternamnet, Passa ihop med ev. syskons namn och Lätt att bilda 
smeknamn till graderades på skalan Mycket viktigt – Ganska viktigt – Inte så 
viktigt. Dessutom fanns alternativen »Ville undvika detta» och »Vet ej/inte ak-
tuellt». Mellan 123 och 128 respondenter besvarade de olika delfrågorna. Här 
ges först, i tabell 8, en översikt över samtliga svar (där antalet svar anges i rak 
stil och fördelningen mellan svarsalternativ för den aktuella egenskapen i kur-
siv stil). Därefter diskuteras de olika variablerna och ställs mot varandra. Trots 
att materialet är litet och inte statistiskt representativt, har jag i några fall också 
undersökt om det finns tendenser till att vissa variabler är knutna till särskilda 
bakgrundsfaktorer.

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesovergripande-statistik/Namnstatistik/30898/30905/
http://www.vrk.fi/default.aspx?id=243
http://www.vrk.fi/default.aspx?id=243
http://www.vrk.fi/default.aspx?id=243
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Tabell 8. Respondenternas gradering av egenskaper hos tilltalsnamnet, som 
svar på frågan »Hur viktiga var nedanstående egenskaper när ni skulle bestäm-
ma er?» Antal svar anges i rak stil på skuggad botten, fördelningen mellan 
svarsalternativ i kursiv stil på vit botten.

Den fråga som störst andel respondenter, 50 %, tycker är »mycket viktig» är 
att tilltalsnamnet ska vara internationellt gångbart, tätt följt av att det ska låta 
vackert (48 %). Summerar man »mycket viktigt» och »ganska viktigt» för 
dessa två frågor, vinner dock namnets välljud (88 %) över den internationella 
gångbarheten (78 %). 18 % menar att det inte är så viktigt att tilltalsnamnet 
är internationellt gångbart, mot 6 % som tycker att det inte är så viktigt att 
namnet låter vackert. Bland de kommentarer som framhåller den estetiska as-
pekten finns t.ex. »Fastnade för det fina namnet» och »Pappan kom på nam-
net som han tyckte var ett vackert finskt namn. Det visade sig till slut att 
namnet är ett svenskt namn som är ovanligt i Finland». Namnets brukbarhet 
i olika länder visar sig i kommentarer som t.ex. »Pappan kommer från [annat 
europeiskt land] så det var viktigt att namnet skulle funka även där» och 
»Fungerar på flera språk». Ibland ryms både estetiska och internationella 
aspekter i samma kommentar: »Vi ville ha ett fint namn som funkar överallt 
som systerns namn» och »Bara tyckte om klangen, och det kändes lätt att an-
vända i bägge länder».

Egenskap Mycket 
viktigt

Ganska 
viktigt

Inte så 
viktigt

Ville 
undvika 

detta

Vet ej/inte 
aktuellt

Antal 
svar

Vanligt  4  3 % 11  9 % 54 43 % 48 38 %  8  6 % 125
Ovanligt  4  3 % 43 34 % 63 50 %  7  6 %  9  7 % 126
Låta vackert 60 48 % 51 40 %  8  6 %  0  0 %  7  6 % 126
Internationellt 
gångbart 64 50 % 36 28 % 23 18 %  0  0 %  4  3 % 127

Ett namn som har 
använts i släkten 11  9 % 27 21 % 72 56 %  4  3 % 14 11% 128

Kännas som ett 
finskt namn 26 20 % 52 41 % 36 28 %  3  2 % 10  8 % 127

Kännas som ett 
svenskt/nordiskt 
namn

21 17 % 53 42 % 40 31 %  1  1 % 12  9 % 127

Passa ihop med 
efternamnet 36 29 % 59 47 % 22 18 %  0  0 %  8  6 % 125

Passa ihop med ev. 
syskons namn 12 10 % 26 21 % 43 35 %  3  2 % 39 32 % 123

Lätt att bilda 
smeknamn till  7  6 %  7  6 % 74 59 % 15 12 % 23 18 % 126
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Att tilltalsnamnet ska »kännas som ett finskt namn» respektive »kännas som 
ett svenskt/nordiskt namn» har i min undersökning ganska lika värden: 20 % 
respektive 17 % för »mycket viktigt», 41 % respektive 42 % för »ganska vik-
tigt», 28 % respektive 31 % för »inte så viktigt» och 2 % respektive 1 % för 
»ville undvika detta». Skillnaderna är inte stora, men respondenterna tycks 
ändå vara aningen mer positiva till att tilltalsnamnet ska kännas som ett finskt 
namn än som ett svenskt eller nordiskt namn. Av 127 svarande respondenter är 
det 26 som uppfattar det som mycket viktigt att namnet känns finskt, mot 21 
som säger att det är mycket viktigt att det känns svenskt/nordiskt. De praktiska 
aspekterna, inte minst uttalet, tas upp i många kommentarer: »Kravet var att 
tilltalsnamnet skulle uttalas på samma sätt på svenska och finska», »Det var 
jätteviktigt att bådas släktingar skulle kunna uttala och skriva namnet obehind-
rat» och »Ett namn som passar in i båda språken».

Vad gäller om tilltalsnamnet ska vara vanligt eller ovanligt är det bara ett få-
tal, 3 %, som anser någondera vara »mycket viktigt». Det vanligaste svaret är 
i båda fallen »inte så viktigt». 5 % vill undvika ett ovanligt namn, medan 38 % 
i stället vill undvika ett vanligt namn. Namnets vanlighet är inte någon av de 
tyngre frågorna för mina respondenter, och detta tas inte heller upp i så många 
kommentarer. Det starkaste positiva ställningstagandet på detta tema är de 
34 % som anser att det är »ganska viktigt» att namnet är ovanligt. En dryg tred-
jedel av respondenterna uttrycker alltså att de uppfattar det som ganska viktigt 
att undvika vanliga namn och hellre vill hitta ett ovanligare tilltalsnamn. En re-
spondent kommenterar: »Trodde inte när vi döpte sonen till [Namn] att det 
skulle vara så populärt det året. Hade önskat att namnet inte var så poppis i ef-
terhand … Det var tre elever i samma klass på lågstadiet som hette det».

Att tilltalsnamnet ska passa ihop med efternamnet uppfattas som »mycket 
viktigt» av 29 % av de svarande och som »ganska viktigt» av 47 %. Relatio-
nen mellan för- och efternamn kommer att diskuteras närmare längre fram. 
Det står klart att respondenterna uppfattar det som viktigare att tilltalsnamnet 
passar ihop med efternamnet än att det passar ihop med eventuella syskons 
namn. Frågan om syskons namn har lägst svarsfrekvens i blocket och dess-
utom störst andel »vet ej/inte aktuellt», vilket väl i många fall beror på att 
barnet inte har några syskon. Av de 84 personer som har angivit en åsikt, sva-
rar 14 % »mycket viktigt», 31 % »ganska viktigt» och 51 % »inte så viktigt», 
medan 4 % uppger att de vill undvika att barnets namn passar ihop med even-
tuella syskons.

Termen smeknamn kan förväntas åsyfta positivt laddade binamn, men det är 
förstås möjligt att lägga olika innehåll i detta. Möjligheten att bilda smeknamn 
uppfattas hur som helst inte som särskilt viktig av respondenterna: 59 % av re-
spondenterna svarar »inte så viktigt», och 6 % vardera »mycket viktigt» och 
»ganska viktigt». 12 % vill undvika detta. Här finns alltså en tydlig skillnad 
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mot Eskolas finsk-ryska familjer som nämndes i inledningen, där möjligheten 
att bilda smeknamn uppfattades vara central. Inte heller anser mina responden-
ter det vara av stor vikt att tilltalsnamnet är ett namn som har använts i släkten. 
Bara 9 % svarar »mycket viktigt», medan 21 % svarar »ganska viktigt» och 
56 % »inte så viktigt». Även namnval som uppkallelse efter släktingar kommer 
att diskuteras längre fram.

I Emilia Aldrins (2011) enkätundersökning av förnamnsval i Göteborg 2007 
finns ett antal liknande frågor, vilket gör det möjligt att se hur mina responden-
ter förhåller sig till hennes. Mina respondenter är spridda över Sverige och 
över flera generationer (med barn födda mellan 1970 och 2014) men har alla 
en sverigefinsk koppling i familjen. Hennes respondenter är i stället personer 
bosatta i Göteborgs kommun som fick barn under en viss period under försom-
maren 2007, alltså mindre spridning i ålder och geografi, men å andra sidan 
närmare ett tvärsnitt av befolkningen vad gäller etnisk och språklig bakgrund. 
Aldrins undersökning är dessutom nästan fem gånger så omfattande som min, 
eftersom hon har 621 respondenter och jag 128.

Synen på namnets språktillhörighet, internationella användbarhet och funk-
tion som nationell markör tycks skilja sig åt mellan Aldrins respondenter och 
mina. Som konstaterat är »internationellt gångbart» en av de namnegenskaper 
som mina respondenter sätter högst, där 50 % bedömer det vara »mycket vik-
tigt» och 28 % »ganska viktigt». Ingen vill undvika ett internationellt gångbart 
namn. Hos Aldrins respondenter är det i stället 26 % som bedömer egenskapen 
»internationellt» vara »likgiltig» eller som något de inte hade funderat på. 3 % 
vill rentav undvika ett internationellt namn. Vad gäller namnets svenskhet har 
17 % av mina respondenter svarat att de uppfattar det som »mycket viktigt» att 
namnet känns som ett svenskt/nordiskt namn. I Aldrins fall är det bara 4 % som 
bedömer namnegenskapen »typiskt svenskt» vara »mycket viktigt». De flesta 
svarade i stället »mindre viktigt», »likgiltigt» eller »funderade inte på detta». 
Av de 7 % som hos Aldrin har svarat att de inte önskade egenskapen »är typiskt 
svenskt/nordiskt», är runt hälften av familjerna svenskspråkiga och runt hälf-
ten flerspråkiga. I min undersökning var det bara 1 % som ville undvika egen-
skapen »kännas som ett svenskt namn». (Aldrin 2011 s. 140, 163.)

Det är intressant att de sverigefinska respondenterna är mer intresserade av 
att namnet ska kännas som ett svenskt/nordiskt namn än Aldrins respondenter, 
som har större representation från majoritetssamhället. Ändå är »kännas som 
ett svenskt namn» inte någon av de viktigare egenskaperna i min undersök-
ning. »Kännas som ett finskt namn» rankas högre (20 % »mycket viktigt»), lik-
som »passa ihop med efternamnet» (29 %), »internationellt gångbart» (50 %) 
och »låta vackert» (48 %). Vad gäller det senare sätts detta högre i Aldrins 
undersökning, där 55 % bedömer det vara »mycket viktigt» att namnet låter 
vackert (Aldrin 2011 s. 131).
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Även i Aldrins undersökning är »mindre viktigt» det vanligaste svaret på 
frågan hur viktigt det är att namnet är ovanligt, och 6 % vill undvika ett ovan-
ligt namn (Aldrin 2011 s. 71). Det finns stora likheter också i fråga om synen 
på ett vanligt namn: 10 % av Aldrins informanter uppger att de ville ha ett 
»vanligt», »lagom vanligt» eller »inte ovanligt» namn (a.st.), medan 12 % av 
mina uppfattar det som mycket eller ganska viktigt att namnet är vanligt.

Tidigare forskning (se Aldrin 2011 s. 137 och där anförd litteratur) har visat 
att namnets estetiska kvaliteter ofta tillmäts större betydelse för flickor än för 
pojkar. Även i mitt material tycks detta vara fallet: 58 % av de respondenter 
som besvarar enkäten med tanke på en dotter menar att det är »mycket viktigt» 
att namnet låter vackert, mot 33 % av dem som har svarat med en son i åtanke. 
För »ganska viktigt» är förhållandet 32 % för dem som är föräldrar till flickor 
och 52 % för dem som är föräldrar till pojkar. Om man lägger ihop »mycket 
viktigt» och »ganska viktigt» blir andelarna ganska lika (89 % för flickor och 
85 % för pojkar), men det är alltså nästan dubbelt så stor andel som menar att 
välljudet är »mycket viktigt» för en dotter än för en son.

En annan fråga som i tidigare forskning har uppvisat könsskillnader, är bru-
ket av namn som är inhemska eller som uppfattas som traditionella. Dylika har 
i tidigare studier ofta visat sig vara vanligare hos pojkar än hos flickor (Aldrin 
2011 s. 149 och där anförd litteratur). Aldrins egna resultat skiljer sig dock från 
detta: i hennes material har flickorna fått inhemska namn i högre grad än poj-
karna (a.st.).

I den sverigefinska kontexten kan »inhemsk» och »traditionell» tolkas som 
såväl svensk som finsk, liksom förstås riktad mot ett tredje land som finns rep-
resenterat i familjen. Bland de föräldrar som har besvarat min enkät med avse-
ende på en dotter, tycker 25 % att det är »mycket viktigt» att tilltalsnamnet 
känns som ett finskt namn, mot 14 % för söner. För »ganska viktigt» ligger för-
äldrar till söner något högre. Lägger man ihop »mycket viktigt» och »ganska 
viktigt» blir andelen högst för flickor, 64 % mot pojkarnas 60 % – och då är 
som sagt även andelen »mycket viktigt» störst för flickorna. När Aldrin be-
gränsar sig till de flerspråkiga familjerna i sin undersökning, konstaterar hon 
att 25 % av dessa etablerar vad hon kallar en »svenskorienterad position» om 
barnet är en flicka, mot 11 % om barnet är en pojke (a.a. s. 145 f.). Detta är allt-
så ett omvänt förhållande mot mina respondenters syn på att det är viktigare att 
namnet »känns finskt» för döttrar än för söner. 

I Aldrins undersökningar skiljer de flerspråkiga familjerna ut sig på vissa 
punkter, t.ex. att de oftare tog hänsyn till att namnet skulle fungera på flera 
språk och att de oftare övervägde olika stavningar (2009 s. 89 f.). I mitt mate-
rial är samtliga familjer flerspråkiga i meningen att minst en av föräldrarna har 
ett annat modersmål än svenska; dessutom har 95 % av barnen växt upp med 
flera språk i hemmet. Men bland dessa finns också en undergrupp av familjer 
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som har ett tredje språk, dvs. ett språk som inte är svenska eller finska, i famil-
jen. Detta är fallet för 22 av enkätens 128 barn. Värdena är alltså så små att 
eventuella avvikelser för denna grupp kan bero enbart på slumpen.

När det gäller synen på namnets internationella gångbarhet kan man dock 
föreställa sig att det finns en reell skillnad mellan de familjer som bara har Sve-
rige och Finland att ta hänsyn till, och de som dessutom har ett tredje land och 
språk att förhålla sig till. Mycket riktigt är det 76 % av familjerna med ett tredje 
språk som uppger att de uppfattar namnets internationella gångbarhet som 
»mycket viktig», mot 45 % av familjerna där det enbart talades finska och/eller 
svenska under barnets uppväxt. Däremot är det bara 5 % av tredjespråksfamil-
jerna som svarar »ganska viktigt» på samma fråga, mot 33 % av de finsk/
svenska familjerna. Det är således ungefär lika stora andelar som uppfattar det 
som mycket eller ganska viktigt att namnet är internationellt gångbart, men 
stor skillnad på hur stor betydelse detta tillmäts. Vad gäller att namnet ska 
»kännas som ett finskt namn» respektive »kännas som ett svenskt/nordiskt 
namn», är det 20 % av tredjespråksfamiljerna som svarar »vet ej/inte aktuellt», 
mot 6 % och 7 % av de övriga. Hos Aldrins informanter har valet av tilltals-
namn motiverats med att det ska vara internationellt gångbart eller fungera i 
flera länder av 16 % av de enspråkiga familjerna och av 21 % av de flerspråki-
ga. Dessutom har ytterligare 29 % av de flerspråkiga familjerna angivit som 
motiv att namnet ska fungera bra både i Sverige och i något annat land som fa-
miljen har anknytning till (Aldrin 2011 s. 15 f.). Totalt är det alltså 50 % av de 
flerspråkiga familjerna som har en motivering på detta tema, mot 16 % av de 
enspråkiga. Detta kan jämföras med att det är 50 % av mina respondenter som 
uppfattar det som »mycket viktigt» att tilltalsnamnet är internationellt gång-
bart.

9. Tilltalsnamnet i samhället
Den är en sak att hitta ett namn som föräldrarna själva tycker om, en annan hur 
det fungerar i det samhälle där barnet ska växa upp. Tidigare studier har visat 
att icke-svenska namn kan leda till diskriminering och svårigheter bl.a. på ar-
betsmarknaden (Carlsson & Rooth 2007, Hagström 2006 s. 131, Sandström 
1991 s. 150 f.). Eftersom personnamnet och identiteten är så nära kopplade till 
varandra, kan den som får sitt namn ifrågasatt t.ex. vid en uppropssituation ofta 
känna sig ifrågasatt även som person (Hagström 2006 s. 106, Lif 2004 s. 222).

För att få en uppfattning om respondenternas generella syn på dylika frågor, 
angavs ett antal påståenden, där respondenterna fick ange i vilken grad de in-
stämde. Samtliga påståenden och svar visas i tabell 9.
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Tabell 9. Respondenternas attityder till angivna påståenden. Antal svar anges 
i rak stil på skuggad botten, andelar i kursiv stil på vit botten.

Det påstående som får starkast medhåll är »Man bör undvika namn som kan 
förlöjligas», där 55 respondenter (43 %) instämmer helt och ytterligare 51 
(40 %) instämmer delvis. Tätt efter detta följer »Det är viktigt att namnet visar 
vilket kön barnet har», där 51 respondenter (40 %) instämmer helt och 52 
(41 %) delvis. Relativt stor enighet finns också bakom påståendena »Man bör 
undvika namn som kan leda till diskriminering och utsatthet» (37 % instämmer 
helt, 38 % delvis) och »Man bör undvika namn som kan missförstås av svens-
kar» (31 % instämmer helt, 41 % delvis).

Två påståenden som respondenterna däremot i stor utsträckning tar avstånd 
från, är att det är bra att namnet visar att man kommer från Sverige eller är sve-
rigefinne. Runt hälften svarar att de inte instämmer alls, runt en fjärdedel av 
dem instämmer delvis och bara 3 % respektive 8 % instämmer helt. På dessa 
frågor är det också många som svarar »Vet ej/inte aktuellt». Jämför man de 
båda påståendena, finner man att respondenterna är mer positiva till att namnet 
visar att man är sverigefinne än till att det visar att man kommer från Sverige. 
Hos de familjer som använder ett tredje språk är det ännu fler som inte instäm-
mer alls: 57 % när det gäller att namnet visar att man är sverigefinne, och 76 % 
när det gäller att namnet visar att man kommer från Sverige.

Vissa finska förnamn kan vara svåra att könsbestämma för den som inte ti-
digare har stött på dem. För en svensk är det inte lätt att utifrån namnformen 
förstå att t.ex. Ilmari, Esa, Pyry, Kari och Ilkka är mansnamn, medan Pirkko, 

Påstående Instämmer … Vet ej/ inte 
aktuellt

Antal 
svar… helt … delvis … inte alls

Det är bra att namnet visar 
att man är sverigefinne 10  8 % 39 30 % 58 43 % 21 16 % 128

Det är bra att namnet visar 
att man kommer från 
Sverige

 4  3 % 33 26 % 68 53 % 23 18 % 128

Det är viktigt att namnet 
visar vilket kön barnet har 51 40 % 52 41 % 18 14 %  7  5 % 128

Man bör undvika namn som 
kan missförstås av svenskar 40 31 % 53 41 % 32 25 %  3  2 % 128

Man bör undvika namn som 
kan förlöjligas 55 43 % 51 40 % 21 17 %  1  1 % 127

Man bör undvika namn som 
kan leda till diskriminering 
och utsatthet

47 37 % 49 38 % 26 20 %  6  5 % 128
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Suvi, Aune, Pirjo och Outi i stället är kvinnonamn. Man kan därför föreställa 
sig att sverigefinska föräldrar funderar på i vilken grad förnamn visar vilket 
kön namnbäraren har. Som nämnt är påståendet »Det är viktigt att namnet visar 
vilket kön bäraren har» det som får näst störst medhåll från respondenterna. 
Det är också minst andel, 14 %, som uppger att de inte instämmer alls. En si-
tuation där namnbrukare runt barnet kan känna osäkerhet på namnets könsmar-
kering uppfattar alltså många som icke-önskvärd. Däremot finns, hos åtmins-
tone två respondenter i materialet, en positiv inställning till att namnet sam-
manfaller med ett namn som i en annan kultur har motsatt könsmarkering. 
Dessa två respondenter har döttrar vars finska förnamn råkar sammanfalla med 
arabiska mansnamn. Det är slående att båda ser detta som en bonus. De skriver 
»Visste inte då att det även är ett arabiskt mansnamn. Det har t.o.m. öppnat 
dörrar» och »Vi läste vidare att [det finska kvinnonamnet] också passar som ett 
arabiskt mansnamn, så det var vi nöjda med».

När det gäller hur smidigt namnet fungerar i samhället, tycks familjerna med 
ett tredje språk vara mer beredda att sticka ut hakan. Bland dessa är det färre 
som instämmer helt i att man bör undvika namn som kan missförstås, förlöjli-
gas eller leda till diskriminering (i jämförelse med familjerna med endast fins-
ka och/eller svenska: 19 % mot 34 %, 24 % mot 47 %, 10 % mot 42 %). Det är 
också fler som inte instämmer alls i dessa påståenden (48 % mot 21 %, 29 % 
mot 14 %, 38 % mot 17 %). Samma mönster finns för påståendet att det är vik-
tigt att namnet visar vilket kön barnet har: 44 % av dem som har bara finska 
och/eller svenska i familjen instämmer helt, mot 19 % av tredjespråksfamiljer-
na. Hos dessa är det 24 % som inte instämmer alls, mot 12 % hos responden-
terna som kommer från en enbart svensk-finsk familj.

Sammantaget tycks föräldrarna i enkäten ha en tämligen pragmatisk syn på 
hur namnet ska fungera i samhället. Namn som kan utmärka sig negativt vill 
många undvika. Man kan notera att det som de flesta vill undvika är namn som 
kan förlöjligas. Man kunde annars vänta sig att diskriminering och utsatthet 
skulle bedömas vara allvarligare än förlöjligande, och därför få högre värden. 
Men kanske spelar det in att undersökningen handlar om namnval till barn, där 
förlöjligande på skolgården kan upplevas som ett mer näraliggande hot än t.ex. 
diskriminering i arbetslivet.

Vilka namn som kan leda till utsatthet är förstås beroende av många fakto-
rer, inte minst tidsandan. En förälder som numera har vuxna barn kommenterar 
valet av ett i Sverige omarkerat namn: »Tänkte mycket på utsatthet och diskri-
minering, kanske för mycket. Kanske skulle jag göra annorlunda om det var 
idag, men nu är också Sverige ett annat land än vad det var på 1970-talet och 
början på 1980-talet.»

Familjerna med ett tredje språk avviker från mönstret i så måtto att de inte 
på samma sätt instämmer i att man bör undvika namn som kan missförstås, för-
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löjligas eller leda till diskriminering. Antalet tredjespråksfamiljer i undersök-
ningen är litet, vilket gör att varje svar får stort utslag och att resultatet är långt-
ifrån generaliserbart. Icke desto mindre är det en intressant tendens, som kom-
mer att diskuteras närmare längre fram.

10. Tilltalsnamn och språk
En enkätfråga gällde föräldrarnas tankar kring hur namnet kan fungera på olika 
språk: »Många föräldrar funderar på hur namnet fungerar på olika språk. Fun-
derade ni på det, och vilka språk var i så fall viktiga? Markera ett eller flera 
alternativ!» Förutom de tre förvalda alternativen finska, svenska och engelska, 
fanns möjlighet att lägga till ytterligare språk. I tabell 10 presenteras de före-
kommande svarsalternativen.

Tabell 10. De språk som respondenterna angav det vara viktigt att namnet skul-
le fungera på.

Många respondenter framhåller här återigen att det är viktigt att namnet fun-
gerar bra i både Finland och Sverige, alternativt också i ett tredje land, där nå-
gon av föräldrarna har sina rötter. Förutom finska, svenska och engelska är de 
språk som tas upp i de allra flesta fall språk som talas i något av föräldrarnas 
hemländer. I ett sådant fall, där föräldrarna kommer från varsitt land och barnet 
växer upp i ett tredje, kommenterar respondenten framsynt: »Vet inte var bar-
net kommer att bosätta sig».

Önskan att namnet ska fungera bra på engelska, beror dock endast i ett fåtal 
fall på att någon av föräldrarna har engelska som modersmål. Bland de 59 re-
spondenter som uppgett att engelska var ett språk de önskade att namnet skulle 
fungera på, finns bara fyra fall där någon av föräldrarna har haft engelska som 
språk i hemmet. Fem av barnen i enkäten har eller har haft engelska som språk 
i hemmet, antingen för att någon av föräldrarna har det som modersmål eller 

Språk Antal markeringar
Finska 111
Svenska 107
Engelska  59
Internationellt/hela världen/alla språk   7
Spanska; tyska   6
Franska   3
Turkiska/kurdiska; polska   2
Latinska språk; ungerska; rumänska; arabiska; hebreiska; ryska   1
Funderade inte speciellt på det  14
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för att det är eller har varit föräldrarnas gemensamma språk. I de allra flesta fall 
får tanken att namnet ska fungera bra på engelska tolkas som att det ska fun-
gera bra i internationella sammanhang, inte bara i ett specifikt engelsktalande 
land.

På en snarlik fråga, »När ni skulle välja tilltalsnamn, funderade ni på nam-
nets språktillhörighet?», svarar 71 respondenter ja och 55 nej. Det är därmed 
56 % av de svarande som uppger att de tog hänsyn till tilltalsnamnets språktill-
hörighet i namnvalprocessen. En uppföljningsfråga löd: »Om ja, hur resonera-
de ni i så fall?» En stor majoritet av svaren kretsar kring temat att namnet måste 
fungera i båda länderna, t.ex. »Att namnet gärna får tillhöra både svenska och 
finska språket», »Måste accepteras i båda länderna, inte verka främmande» 
och »Att det fungerar lika bra i Finland. Inga sch- eller svåra bokstäver». Några 
sätter fokus på just att uttalet ska vara detsamma i båda länderna: »Namnet ska 
uttalas på samma sätt i Finland och Sverige» och »Ska låta likadant i alla nor-
diska länder». En respondent vars barn har ett finskspråkigt namn med för 
svenskar lätt struktur (CVC:V) kommenterar namnvalet: »Vi kände några Tap-
pio, Sinnika och Kullikki (i uttal) [feluttal av Tapio, Sinikka och Kyllikki] och 
ville undvika sådant.»

Vissa föräldrar har utnyttjat sin egen sverigefinska erfarenhet i namnvalet: 
»Jag själv har ett namn som är väldigt finskt [finskt namn med lång vokal följd 
av lång konsonant] som är svårt för svenskar att stava och uttala. Ville inte att 
våra barn ska behöva uppleva det. Viktigt att namnet är lätt att uttala och stava 
på båda språken» och »Själv heter jag [finskt namn], och jag personligen ville 
att [barnet] skulle heta något lite vanligare, så att folk uppfattar vad hon heter 
också i Sverige. Det är jobbigt att alltid behöva upprepa, bokstavera och för-
klara hur namnet ska uttalas.»

Det faktum att barnet har släktingar med olika modersmål är också en faktor 
som flera familjer tar med i beräkningen. Det finns kommentarer som »Namnet 
ska kunna användas av både släktingar som talar finska och som talar svens-
ka», »Lätt att uttala även för finska släkten» och »Vi ville välja ett namn som 
funkar i både Finland och Sverige och som mormor som inte kan svenska skul-
le känna sig hemma med». En annan respondent framhåller att det framför allt 
är Sverige man behöver ta hänsyn till: »Eftersom vi bor i Sverige så ville vi ha 
ett namn som svenskar kan uttala korrekt. Eftersom Finland är tvåspråkigt land 
så spelar språktillhörigheten mindre roll [där].»

För vissa respondenter är ett finskt tilltalsnamn ett aktivt och medvetet val 
för att visa den finska bakgrunden: »Namnet skulle visa vem hon är och vilken 
språkfamilj hon tillhör», »För att bevara det finska arvet» och »Nationalro-
mantiskt, finskt, äkta  Finskt skulle det vara!». Men namnet kan också bli 
finskspråkigt för att det är det som känns mest naturligt, t.ex. för den familj 
som skriver: »Vi är så ’helfinska’ så det sker per automatik att vi letar bland 
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namn som är känslonamn för oss och då blir det lätt finska namn». Andra tän-
ker på balansen mellan barnets båda hemländer: »Namnet skulle vara gångbart 
i Sverige och Finland, och skulle inte låta alltför ensidigt ’svenskt’ eller 
’finskt’».

Flera funderar också på fler länder än bara Sverige och Finland: »Ja, finns i 
de flesta länder, lite olika uttal. Avgörande var att namnet var lätt, men samti-
digt kan identifieras i olika länder», »Ville ha namn som är lätt att uttala och 
komma ihåg för människor med olika språk» och »Ska kunna uttalas av 
svenskar och finnar, och även andra». Ett alternativ till att försöka hitta ett 
namn som uttalas likadant på flera språk är förstås att helt enkelt bara acceptera 
att uttalet kommer att finnas i flera varianter. Ett föräldrapar som valt ett utom-
nordiskt tilltalsnamn skriver: »Hur kommer namnet att uttalas på olika språk? 
Spelar ingen roll kom vi fram till».

Som jag kommer att diskutera längre fram, använder en del familjer inoffi-
ciella finska namnvarianter som komplement till svenska tilltalsnamn. I en fa-
milj där det äldre barnet på detta sätt har ett officiellt namn i svensk form, men 
ett inofficiellt i finsk, har detta haft betydelse för valet av namn till lillasyster: 

Eftersom vi använder smeknamnet på finska mycket med syskonet, ville vi ha 
ett tilltalsnamn som är samma på båda språken. Eftersom syskonet har ett 
svenskt tilltalsnamn, ville vi ha ett finskt förnamn till systern [dvs. det yngre 
barnet].

Balansgången mellan tilltalsnamnets alla funktioner illustreras väl av den re-
spondent som skriver »Ja, det måste vara lätt att uttala för personer med olika 
hemspråk (men ändå kännas finskt, vackert och speciellt). Därför valde vi bort 
namn med u och o i dem, för där blir det lätt fel uttal.» Man önskar alltså bevara 
den finska anknytningen med hjälp av ett finskt namn, ta hänsyn till de prak-
tiska aspekterna genom att hitta ett namn som fungerar på flera olika språk, 
men ändå inte glömma bort estetiken eller originaliteten. Med alla dessa hän-
syn kan man behöva göra drastiska uteslutningar, som t.ex. att välja bort alla 
namn som innehåller vissa vokaler.

I materialet finns också två kommentarer från respondenter som svarade nej 
på huvudfrågan om ifall de hade funderat på tilltalsnamnets språktillhörighet. 
Dessa skriver: »Vi valde tilltalsnamnet genom att prova vad som passade hen-
ne bäst och som lät bäst (med tanke på förskola, skola och namnupprop)» och 
»Bara att det skulle fungera med för- och efternamn, och på alla språk». Som 
vi ser är det i dessa fall inte namnets språktillhörighet i sig som tas upp; icke 
desto mindre anlägger även dessa respondenter språkliga aspekter på hur nam-
net ska fungera.
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11. Tilltalsnamnets stavning
Inte sällan kan ett namn stavas på flera olika sätt, vilket ger föräldrarna ytter-
ligare val. Det kan finnas aspekter som att en viss stavning kan uppfattas som 
mer finsk eller svensk, bedöms vara enklare och därför mer praktisk eller att 
namnet genom sin stavning ska bli mer originellt eller få en mer estetiskt till-
talande skriftbild. Aldrin (2009 s. 5) har konstaterat att flerspråkiga familjer 
överväger olika stavningar oftare än vad enspråkiga familjer gör, och dessutom 
att de flerspråkiga familjerna oftare motiverar valet av stavning med praktiska 
skäl, som t.ex. hur namnet ska fungera på olika språk, medan de enspråkiga fa-
miljerna oftare har estetiska aspekter på stavningen.

I min enkät fanns ett antal påståenden som delvis handlar om namnets stav-
ning, delvis om praktiska aspekter kopplade till både stavning och uttal. Dessa 
gränsar alltså över till temat hur tilltalsnamnet fungerar i samhället. Respon-
denternas attityder till de givna påståendena presenteras i tabell 11.

Tabell 11. Respondenternas attityder till angivna påståenden. Antal svar anges 
i rak stil, andelar i kursiv stil.

Det starkaste instämmandet ges i påståendet »Det är viktigt att tilltalsnamnet 
är lätt att använda på finska», där 64 % av respondenterna instämmer helt. Där-
på följer »Det är viktigt att tilltalsnamnet är lätt att uttala» (56 % instämmer 
helt), »Det är viktigt att tilltalsnamnet är lätt att uppfatta» (45 % instämmer 
helt) och »Det är viktigt att tilltalsnamnet är lätt att stava» (43 %). Priorite-

Påstående Instämmer … Vet ej/ inte 
aktuellt

Antal 
svar… helt … delvis … inte alls

Det är viktigt att 
tilltalsnamnet är lätt att stava 54 43 % 57 45 % 13 10 %  3  2 % 127

Det är viktigt att 
tilltalsnamnet är lätt att uttala 72 56 % 46 36 %  8  6 %  2  2 % 128

Det är viktigt att 
tilltalsnamnet ser fint ut i 
skrift

30 24 % 38 30 % 44 35 % 15 12 % 127

Det är viktigt att 
tilltalsnamnet är lätt att 
uppfatta

57 45 % 61 48 %  8  6 %  1  1 % 127

Det är viktigt att 
tilltalsnamnet är lätt att 
använda på finska

82 64 % 33 26 %  9  7 %  4  3 % 128

Det är viktigt att 
tilltalsnamnet följer finska 
stavningsregler (t.ex. ee 
för långt e som i Leena)

30 23 % 36 28 % 40 31 % 22 17 % 128
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ringsordningen för olika aspekter på ett lättanvänt namn tycks alltså vara i 
första hand lätt att uttala, i andra hand lätt att uppfatta och i tredje hand lätt att 
stava. Vad som är »lätt att stava» skiljer sig förstås mellan olika sammanhang: 
lättstavat i Sverige behöver inte vara detsamma som lättstavat i Finland eller i 
andra länder. I det mer riktade påståendet »Det är viktigt att tilltalsnamnet föl-
jer finska stavningsregler (t.ex. ee för långt e som i Leena)» instämmer 23 % 
helt, 30 % delvis och 35 % inte alls. Det finns alltså större uppslutning bakom 
åsikten att ett tilltalsnamn ska vara lätt att stava i största allmänhet, än att det 
ska vara lättstavat på finska.

De estetiska aspekterna på stavningen tycks stå relativt lågt i kurs. Påståen-
det »Det är viktigt att tilltalsnamnet ser fint ut i skrift» möter de starkaste in-
vändningarna, där 35 % uppger att de inte instämmer alls. 12 % svarar »Vet ej/
inte aktuellt», vilket väl får tolkas som att de inte har fäst så stort avseende vid 
detta. Detta är alltså i linje med Aldrins resultat att flerspråkiga familjer snarare 
har praktiska än estetiska aspekter på namns stavning. Å andra sidan är det 
ändå 24 % av mina respondenter som instämmer helt i påståendet, att jämföra 
med att det är 16 % av Aldrins respondenter som uppfattar det som »mycket 
viktigt» att namnet är vackert i skrift (Aldrin 2011 s. 131). Frågorna är dock 
ställda på olika sätt och därför inte helt jämförbara.

Summerar man dem som instämmer helt eller delvis i påståendena i detta av-
snitt, finner man att påståendena fördelar sig i två grupper. Runt 90 % instäm-
mer helt eller delvis i att det är viktigt att tilltalsnamnet är lätt att uppfatta, ut-
tala, använda på finska samt stava (i nämnd ordning 93 %, 92 %, 90 % och 
88 %). Däremot är det bara 54 % respektive 51 % som instämmer helt eller del-
vis i att det är viktigt att tilltalsnamnet ser fint ut i skrift eller följer finska stav-
ningsregler.

Bland Aldrins respondenter har 9 % angett som motiv för valet av tilltals-
namn att namnet ska vara lätt att säga, uttala, skriva eller uppfatta. Av dessa 
kommer 41 % från flerspråkiga familjer. Detta motiv är således överrepresen-
terat bland dem som har fler än ett språk i familjen, som i hela Aldrins enkät-
material utgör 15 % (Aldrin 2011 s. 121, 47). Att mina sverigefinska respon-
denter sätter sådana aspekter högt passar alltså in i det generella mönstret.

Hos den grupp av mina respondenter som har något språk som inte är finska 
eller svenska i familjen, är det dock färre som instämmer helt i att det är viktigt 
att tilltalsnamnet är lätt att stava och uttala (jämfört med familjer med endast 
finska och/eller svenska: 29 % mot 45 % för lätt att stava, 48 % mot 58 % för 
lätt att uttala). Det är också färre som instämmer helt i att det är viktigt att nam-
net är lätt att använda på finska (43 % mot 68 %) och färre som instämmer helt 
eller delvis i att det är viktigt att namnet följer finska stavningsregler (28 % 
mot 56 %). Tredjespråksfamiljerna i min undersökning tycks alltså vara mer 
beredda att låta namnet orsaka praktiska svårigheter, både på ett generellt plan 
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och i förhållande till det finska språksamhället, än de familjer som bara har 
finska och/eller svenska i familjen. Det påstående de båda grupperna däremot 
har samma syn på är »Det är viktigt att tilltalsnamnet är lätt att uppfatta».

Av kommentarerna i min undersökning framgår att flera respondenter redan 
vid valet av tilltalsnamn valde bort namn som har olika stavningar på finska 
och svenska, t.ex. »Vi undvek namn med långa vokaler eftersom de stavas oli-
ka på finska och på svenska. Och även vissa vokaler som t.ex. u som uttalas 
olika på svenska och finska.» Andra har valt ett tilltalsnamn med lång vokal, 
och måste då ta ställning till om namnet ska skrivas på svenskt sätt, med enkel-
tecknad vokal, eller på finskt, med dubbeltecknad. Av dem som har kommen-
terat detta har hälften valt en svensk stavning och hälften en finsk.

Argumenten för att stava på svenskt sätt är genomgående praktiskt motive-
rade: »Finskt uttal som om det vore två i. Dock valde vi svensk stavning p.g.a. 
praktiska skäl när man bor i Sverige», »Vi valde en svenskare stavning för en-
kelhetens skull» och »Namnet [namn] skulle man egentligen skriva med ii för 
långt i på finska, men vi bestämde oss för att skriva namnet på ett svenskt sätt 
för att undvika problem med stavningen». Samma respondent skriver i ett an-
nat sammanhang att de »valde att skriva det [namnet med enkeltecknad vokal] 
så att det skulle vara enkelt också för svenskarna att skriva och uttala rätt». Re-
spondenternas återkommande argument är alltså att en svensk stavning är det 
enklaste när man bor i Sverige.

De som har valt att dubbelteckna långa vokaler motiverar det i stället med 
kopplingen till det finska ursprunget: »[Namn] stavas med två a på grund av 
att han kommer från Finland. Det är en viktig markering för mig!» och »[Namn 
med dubbeltecknad vokal] visar att ursprunget är finskt, men namnet är även 
internationellt». I ett fall ser föräldrarna till balansen mellan olika faktorer i 
barnets liv: »Hon ska bli tvåspråkig och bor i Sverige, därför valde vi finsk 
stavning på namnet». 

Men som vanligt är det inte så lätt att kombinera alla önskemål i ett och sam-
ma namn. En förälder till ett barn vars tilltalsnamn har bara korta vokaler, skri-
ver: »Det var väldigt viktigt att hitta ett namn som uttalas på samma sätt på 
finska och på svenska. Jag skulle gärna ha velat hitta ett namn som finns i båda 
länderna och skriva det på det finska sättet (t.ex. Aada) men vi hittade inte nå-
got sådant namn som både mamman och pappan gillade».

Vid sidan av återgivandet av långa vokaler, finns det andra skrivningar som 
kan uppfattas som mer och mindre finska respektive svenska. Ofta gäller det 
s.k. dekorativa stavningar, med t.ex. ‹c› i stället för ‹k› och ‹w› i stället för ‹v›. 
I Sverige har många namn flera högfrekventa varianter, med respektive utan 
dekorativ stavning. Många namn kan alltså vara omarkerade i Sverige oavsett 
om de stavas med t.ex. ‹k› och ‹c›, medan en stavning med <c> kan vara mar-
kerad i Finland och en stavning med ‹k› markerad i ett tredje land.
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Både val av mer traditionella och mer dekorativa stavningar finns represen-
terade i materialet. Några föräldrar som har valt icke-dekorativa stavningar 
skriver: »[Namn] med k ansåg vi var ett bra och traditionellt fint val» och »Det 
var viktigt för oss att stava [Namn] med k och inte med ch! I skolan fick vi på-
peka det för lärarna som tenderade att använda ch». Föräldrar som i stället har 
valt att stava barnens namn med ‹c› respektive ‹w› skriver: »Vi bestämde oss 
för att använda w i stället för v så vi gjorde det lite icke-finskt» och »För att 
göra det lite annorlunda och roligare bytte vi typiska k till c». Motiven här är 
alltså att den dekorativa stavningen gör namnet »lite annorlunda och roligare», 
samt »lite icke-finskt». En annat barn har ett tilltalsnamn stavat med ‹th› i stäl-
let för ‹t›, och föräldern skriver: »Namnet stavas med th, vilket jag i och för sig 
ångrar.» Även om det, som tidigare konstaterat, är 35 % av informanterna som 
inte instämmer alls i påståendet »Det är viktigt att tilltalsnamnet ser fint ut i 
skrift», är det också 24 % som instämmer helt i detta. Vad som »ser fint ut» är 
förstås mycket subjektivt, men man kan konstatera att det är ändå är nästan en 
fjärdedel av respondenterna som, oavsett vad de själva uppfattar som fint, 
tycker att denna aspekt på namnet är viktig.

12. Sidoställda förnamn
I enkätsvaren finns 128 tilltalsnamn och 167 sidoställda förnamn. Det innebär 
att varje barn förutom tilltalsnamnet har i snitt 1,3 sidoställda förnamn. För nio 
barn finns endast tilltalsnamn (vilket kan betyda antingen att de inte har något 
annat förnamn eller att inget annat förnamn har angivits i enkäten); två av 
dessa har ett dubbelnamn som tilltalsnamn. 74 barn (58 % av materialet) har 
två förnamn, 44 barn (34 %) har tre och ett barn (knappt 1 %) har fyra förnamn. 
Det är alltså 93 % av barnen i materialet som har fler än ett förnamn. I den 
svenska befolkningen som helhet har 88 % fler än ett förnamn, fördelat på 
59 % med två förnamn, 28 % med tre förnamn och 1 % med fyra eller fler för-
namn (Göransson 2009 s. 15). Ainiala, Saarelma & Sjöblom (2012 s. 174) åter-
ger Eero Kiviniemis statistik över antalet förnamn hos finska barn födda mel-
lan 1880 och en bit in på 2000-talet. Under den tid som barnen i min enkät är 
födda, från 1970, har mer än 90 % av de finska barnen haft fler än ett förnamn. 
Andelen barn med tre förnamn har successivt ökat, från runt 10 % år 1970 till 
drygt 30 % vid millennieskiftet.8 I fråga om antalet förnamn ligger således bar-
nen i min enkät nära rikssnitten i Sverige och Finland.

Som tabell 5 i avsnitt 6.2 har visat, finns det ett antal namn som återkommer 
8 Tre förnamn är det högsta tillåtna antalet (VRK, http://www.vrk.fi/default.aspx?id=243, 
2014-11-03).

http://www.vrk.fi/default.aspx?id=243
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i materialet men endast har givits som sidoställda förnamn. Av dessa är 11 
omarkerade namn i Sverige, som t.ex. Erik, Oskar, Amanda och Sofia, medan 
de fem namnen Lauri, Lempi, Lilja, Olavi och Sinikka kan sägas vara marke-
rade. Att Lauri, Lempi, Olavi och Sinikka inte har givits som tilltalsnamn är 
kanske ingen slump; dessa namn är språkligt finska eller har en tydligt finsk 
namnform, med mångdubbelt fler bärare i Finland än i Sverige. Med ett par un-
dantag har namnen givits som uppkallelse efter finska släktingar. Kanske upp-
fattade föräldrarna namnen som alltför finska för att vara lämpliga som tilltals-
namn i Sverige. En av de flickor som bär Lempi som sidoställt namn har fått 
även sitt tilltalsnamn som uppkallelse efter en släkting, men då från den svens-
ka släktgrenen. Att fördelningen av de två uppkallelsenamnen blev just så, för-
klaras med att »den svenska släktens [namn] ansågs passa bäst», medan det 
finska namnet »nog betraktades som för annorlunda». Respondenten tillägger: 
»Men inom vår egen familj och i kontakterna med den finska släktgrenen är 
Lempi ett uppskattat namnval». Samma idé, att ett sidoställt förnamn kan tillå-
tas vara mer markerat än ett tilltalsnamn, återkommer hos en förälder vars dot-
ter har Kerttu som sidoställt förnamn: »Andra förnamnet används inte så 
mycket och då funkar ett helt finskt namn.» Precis som Lempi är Kerttu givet 
som uppkallelse.

I några fall har ett sidoställt förnamn funnits med i diskussionerna om till-
talsnamn. En respondent, vars son bär Otto som sidoställt namn, skriver: »Otto
skulle eventuellt ha blivit tilltalsnamn men det uttalas på olika sätt på finska 
och svenska, så det blev det inte.» I ett annat fall har det sidoställda namnet gi-
vits som en kompromiss mellan föräldrarna, eftersom mamman, men inte pap-
pan, hade velat ha det som tilltalsnamn. Det finns också exempel på att det 
namn föräldrarna ville ge som uppkallelsenamn placerades sidoställt, eftersom 
det uppfattades som alltför vanligt: »[Namn] är dock väldigt vanligt i Sverige 
nu, därför blev det andranamn, eftersom vi ville ha ett mer ovanligt [till-
tals-]namn.»

Balansen mellan namn med olika språktillhörighet tas upp, direkt eller indi-
rekt, av flera respondenter. Ett barn med svenskt tilltalsnamn har fått ett finskt 
sidoställt förnamn, vilket kommenteras »Finskt namn. Vi ville ha med ett så-
dant». I en familj där den ena föräldern är född i ett utomnordiskt land kommer 
också barnets tilltalsnamn från detta land. Respondenten skriver: »Eftersom 
tilltalsnamnet är [från detta land] ville vi även ha ett mer svenskt och ett finskt 
namn». Lösningen blev två sidoställda förnamn ur svenskt respektive finskt 
onomastikon. I en familj där sonen bär ett sidoställt finskt namn men ett 
svenskt tilltalsnamn, skriver respondenten »Vi valde ett svenskt förnamn efter-
som vi bor i Sverige, använder dock ett smeknamn oftast när vi pratar finska». 
Med hjälp av ett officiellt och ett inofficiellt namn, kan det alltså vara möjligt 
att kombinera två intressen.
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I två familjer, där ingen av föräldrarna är född i Sverige, uppges att varje för-
älder eller släktgren fått välja ett förnamn från det egna landet eller språket. I 
det ena fallet bestämde pappan tilltalsnamn i samråd med sin mamma, medan 
mormodern fick välja det sidoställda namnet. I det andra fallet föreslog varje 
förälder ett antal namn från sitt eget språk, som den andra sedan fick välja mel-
lan. Slutligen togs ett gemensamt beslut om vilket namn som skulle vara till-
talsnamn respektive sidoställt förnamn.

Att namnet ska kunna passa i flera länder tas upp av ett par informanter, även 
när det gäller sidoställda namn. En mamma uppger att hon egentligen skulle ha 
velat ge sonen ett internationellt tilltalsnamn, men att barnets (svenske) pappa 
tyckte att det var viktigt att han fick ett finskt namn. Mamman kommenterar att 
»samtidigt är pojkens andra namn internationellt». Det internationella sido-
ställda namnet blir således ett slags kompensation för att tilltalsnamnet inte 
uppfyller den funktionen. En annan respondent skriver: »[Namn] valde jag 
som tredje namn just för att det skulle vara lite internationellt, men ångrar det 
lite och barnet identifierar sig inte heller med detta namn, så vi funderar på att 
stryka det». Ytterligare en respondent kommenterar det sidoställda namnet: 
»Samtidigt ett internationellt namn, tänkte att hon kan ha användning av ett så-
dant någon gång».

I inledningen till sin bok Svenska förnamn skriver Roland Otterbjörk (1979 
s. 68) om valet av tilltalsnamn:

Vid minsta osäkerhet i detta fall, t.ex. på grund av att namnet är alltför alldagligt 
eller alltför särpräglat, blir alla önskemål enklast tillgodosedda genom att barnet 
får flera förnamn, så att möjligheten till ett framtida byte av tilltalsnamn därmed 
står öppen.

Just denna tanke, att barnet själv ska kunna ändra vilket av förnamnen som är 
tilltalsnamn, har varit en medveten strategi hos ett par familjer. En av dem 
kommenterar det sidoställda namnet: »Om han skulle vilja byta till ett svenskt 
namn.» I den andra familjen bär barnet ett utomeuropeiskt tilltalsnamn, och 
förälderns kommentar till det svenska sidoställda förnamnet är helt krasst »bra 
att ha vid identitetskris». (Som vi senare ska se, har ändring av tilltalsnamn 
mycket riktigt genomförts av ett par vuxna barn i materialet.)

Andra argument för valet av sidonamn är t.ex. att man har valt ett interna-
tionellt namn p.g.a. att den ena föräldern kommer från ett tredje land, eller att 
man har valt ett sidoställt namn som är långt för att balansera upp ett kort till-
talsnamn och ett kort efternamn. Det finns också ett finskspråkigt sidoställt för-
namn som barnets svenska förälder önskade eftersom det »lät så vackert».

I flera fall tycks sidoställda förnamn användas som en medveten strategi för 
att namnsträngen som helhet ska kunna uppfylla fler funktioner. Vi har sett ex-
empel på att namn från olika språk eller kulturer har valts för att spegla barnets 
bakgrund, och på att vissa sidoställda namn har givits med motiveringen att de 
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är internationella. Aldrin (2011 s. 150) är inne på ett liknande resonemang när 
hon skriver att det, när några av hennes respondenter motiverar valet av ett si-
doställt förnamn med att det är internationellt, »tycks […] vara ett sätt att kom-
plettera eller kompensera för ett typiskt svenskt tilltalsnamn». Hon skriver 
också, om valet av sidonamn från en viss annan kultur som också finns repre-
senterad i familjen, att »[a]nvändandet av denna resurs […] därmed [kan] ses 
som ett sätt att kombinera flera kulturella orienteringar genom de olika nam-
nen» (a.a. s. 162).

Sammantaget tycks den sidoställda förnamnspositionen för mina respon-
denter vara en möjlighet till friare namngivning, eftersom ett sidoställt för-
namn inte har samma praktiska krav på sig som ett tilltalsnamn. Vissa använ-
der sidoställda namn för att skapa språklig balans inom namnräckan, andra ser 
dem som ett slags reservnamn för den händelse barnet vill byta tilltalsnamn el-
ler får behov av ett internationellt förnamn. I några fall har det sidoställda nam-
net varit ett möjligt tilltalsnamn, men sidoställts p.g.a. att det upplevts vara för 
vanligt, att det får olika uttal på finska och svenska eller att föräldrarna inte va-
rit helt eniga.

13. Namngivning som uppkallelse efter släktingar
40 av 128 respondenter, alltså en knapp tredjedel, har angivit att idén till det 
valda tilltalsnamnet kom från att det har använts i släkten. I den fråga där re-
spondenterna ombads ange hur viktiga olika egenskaper hos tilltalsnamnet 
var, bedömdes »ett namn som har använts i släkten» vara »mycket viktigt» 
av 9 % och »ganska viktigt» av 21 %, medan mer än hälften av de svarande 
valde alternativet »inte så viktigt». Det är med andra ord 30 % av responden-
terna som uppfattar tilltalsnamnets släktanknytning som mycket eller ganska 
viktig, och 31 % av de givna tilltalsnamnen som faktiskt har aktualiserats av 
detta skäl.

För de sidoställda förnamnen ställde jag frågan »Fick barnet något av dessa 
namn efter någon speciell person? I så fall efter vem?» För totalt 163 angivna 
sidoställda förnamn (där ett förekommande bindestrecksnamn räknas som ett 
namn) uppges 112 namn, alltså nästan 70 %, ha givits som uppkallelse. Det 
överlägset vanligaste är uppkallelse efter barnets far- eller morföräldrar (42 
fall), följt av föräldrarnas far-/morföräldrar (16 fall). Även namn efter föräld-
rarna eller deras syskon förekommer. I många fall bärs det aktuella namnet av 
flera släktingar, ibland i både faderns och moderns släkt. En respondent skri-
ver: »Tilltalsnamnet finns inte i släkten, då var det viktigt att andra namnet gör 
det.»
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Det förekommer att barnets namn har fått en annan form eller stavning
än släktingen man har uppkallat efter. I sex fall har uppkallelsenamnet en 
svenskare form eller stavning (Johan efter Juhani, Erik efter Erkki, Einar ef-
ter Einari, Mikael efter Mikko och (finskt) Michel, Annie efter Anni och An-
nelie efter Anneli). Därtill finns ett barn som egentligen ligger utanför 
materialet, men där respondenten berättar apropå ett syskon att brodern har 
fått det sidoställda namnet Mattias efter släktingen Matti. Endast i ett fall har 
barnet fått en finskare namnform, Kaarle efter Karl. I två fall, en son och en 
dotter, uppges barnets sidoställda namn vara en kortform av pappans tilltals-
namn; i ett annat en femininform av pappans tilltalsnamn. Ett barn har fått ett 
uppkallelsenamn som utgörs av första ledet i farfaderns bindestrecksnamn. 
Det är förstås möjligt att namnformen har anpassats i även i fler fall än dessa, 
men att föräldrarna inte har angivit det eftersom de uppfattar t.ex. Johan och 
Juhani som samma namn (jfr resonemanget om namns elasticitet i avsnitt 
6.4).

Man kan konstatera att de sidoställda namnen har givits som uppkallelse i 
mycket större utsträckning än tilltalsnamnen (69 % mot 31 %). Att sidoställda 
namn ofta ges som uppkallelse, men att detta är mindre vanligt för tilltalsnamn, 
stämmer väl överens med mönster för förnamn valda till barn födda i Göteborg 
1958 respektive 2007 (Kvillerud 1980 s. 78 ff., Aldrin 2011 s. 66, se även 
Frändén 2014 s. 92 f.).

14. Namnändringar
Det är anmärkningsvärt att det i detta lilla material har genomförts tre ändring-
ar av tilltalsnamn. I ett fall gjordes namnbytet redan när barnet var litet. För-
äldrarna, födda i Finland respektive i ett utomeuropeiskt land, hade ursprung-
ligen givit barnet ett i Sverige omarkerat förnamn. De upplevde dock att bar-
nets utseende gjorde att ett namn från det utomeuropeiska landet passade bätt-
re, och bytte ut barnets förnamn under dess första levnadsår. Barnet är nu i övre 
tonåren och den förälder som besvarat enkäten uppger att det nuvarande nam-
net »fungerar mycket bättre».

Vidare finns två fall där namnbäraren själv har genomfört ändringen vid 
uppnådd myndighetsålder. I båda dessa tillfällen togs ett tidigare sidoställt för-
namn upp som tilltalsnamn, medan det tidigare tilltalsnamnet i sin tur blev si-
doställt.9 I det ena fallet var det tidigare tilltalsnamnet ett bindestrecksnamn 
med en dubbeltecknad lång vokal i det första namnet, följt av ett sidoställt för-
9 Detta är rent juridiskt en okomplicerad procedur, som inte kräver någon ansökan, utan endast an-
mäls till Skatteverket.
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namn som är omarkerat i Sverige och ovanligt (men inte okänt) i Finland och 
slutligen ett svenskt efternamn. Föräldern beskriver namnändringen så här:

Dottern kallades alltid [bindestrecksnamnet] eller [bindestrecksnamnets första 
del], men hon själv tyckte inte om dubbelnamnet och ansåg det vara krångligt i 
Sverige med två a. Hon tog sitt andra namn i bruk som tilltalsnamn när hon fyll-
de 18. Nu heter hon [tidigare sidoställt namn] och det är ju fint det med.

I det andra fallet hade namnbäraren ett tilltalsnamn från ett utomeuropeiskt 
språk följt av ett finskt sidoställt förnamn och ett finskt efternamn, men ändra-
de detta så att det finska förnamnet blev tilltalsnamn och det tidigare tilltals-
namnet blev sidoställt. Respondenten skriver:

Sonen har bytt tilltalsnamn från sitt andranamn [utomeuropeiskt förnamn] till 
detta, första namn. Bytet gjorde han själv, efter att han blivit myndig. Skälet för 
bytet? Han hade väl tröttnat på att behöva korrigera både stavning och uttal både 
i Finland och här i Sverige.

I ett annat kommentarsfält skriver samma förälder att »hans andranamn [dvs. 
det utomeuropeiska tidigare tilltalsnamnet] har visat sig vara något svårt att ut-
tala rätt, speciellt för finsktalande». Det nuvarande tilltalsnamnet har varit ett 
av de populäraste förnamnen för barn i Finland under de senaste åren. Även 
om det är finskspråkigt är det relativt känt i Sverige och kräver sannolikt färre 
korrigeringar än det tidigare tilltalsnamnet, som har färre än 100 bärare i Sve-
rige.

15. Efternamnet och dess eventuella påverkan på för-
namnsvalet
Om ett barns båda föräldrar bär samma efternamn, får barnet automatiskt detta 
namn. Om föräldrarna däremot har olika efternamn, kan de välja vilket av 
dessa namn det äldsta barnet ska bära.10 Beroende på gällande namnlag har 
man i vissa perioder också kunnat ge barnet den andra förälderns efternamn 
som mellannamn, eller bilda ett dubbelt efternamn.

I enkäten ställde jag inga frågor om val av efternamn, men tankar kring detta 
har ändå kommit fram i en del kommentarsfält. För en familj fanns valet mel-
lan moderns finska efternamn och faderns utomeuropeiska. I det fallet föll va-
let på moderns namn, eftersom fadern var politisk flykting och moderns namn 
bedömdes förbättra möjligheterna för barnen att kunna besöka faderns tidigare 
hemland. I en annan familj valde föräldrarna att ge barnen faderns svensksprå-
10 Yngre syskon får, enligt 1982 års namnlag, samma efternamn som det äldre förutsatt att de är 
helsyskon.
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kiga efternamn med motiveringen att detta är »lättare än mammans finska ef-
ternamn». Valet av ett svenskspråkigt efternamn förekommer också med en 
annan motivering: »Valde pappas [svenskspråkiga] efternamn för att det berät-
tar om, att han har svensk pappa och vi bor i Sverige.» Här är det alltså inte 
praktiska skäl som anförs, utan i stället uppfattningen att det svenska efternam-
net bäst speglar hur barnets liv ser ut.

En kvinna med finska som modersmål berättar att hon hade svårt att uttala 
sin fästmans svenskspråkiga efternamn korrekt och därför inte kunde tänka sig 
att ta det som giftasnamn. Möjligheterna framstod då som två: att de behöll 
sina tidigare efternamn när de gifte sig, eller att de tog ett efternamn som var 
nytt för dem båda.11 De valde det senare alternativet och antog ett namn som 
använts i den svenska släkten tidigare.

Även ett annat par valde att ta ett nytt efternamn inom äktenskapet. I det fal-
let hade den finska släktgrenen tidigare burit ett svenskspråkigt efternamn, 
som på 1930-talet hade bytts mot en finskspråkig partialöversättning.12 Det var 
detta finskspråkiga namn som kvinnan i paret bar innan hon gifte sig, och hon 
uppger att hon »upplevde [det] som krångligt i Sverige eftersom stavningen är 
väldigt finsk». I samband med giftermålet antog både hon och maken i stället 
det svenskspråkiga ursprungsnamnet. Kvinnan beskriver namnet som finskt 
för henne själv, eftersom det bars av en av hennes finska släktingar, men som 
svenskt för alla som inte känner till bakgrunden.

En kvinna som valde att ta sin makes svenskspråkiga men relativt ovanliga 
efternamn, uppger att hon »skulle ha behållit [sitt] ovanliga finska namn ifall 
han hade haft något typiskt svenskt efternamn». I ett annat kommentarsfält be-
skriver samma respondent efternamnet som »svenskt, men tack och lov inte 
typiskt ’son’ i slutet». Språktillhörigheten är alltså inte det enda som har bety-
delse; även namntypen kan spela in. En praktisk aspekt på efternamnets språk 
kommer fram hos den respondent som skriver: »Lyckliga vi som har en fin-
landssvensk släkt i bakgrunden, enkelt att vara [svenskspråkigt efternamn] i 
Norden.»

En familj har låtit barnen få mellannamn och efternamn från vardera föräl-
dern, så att det ena namnet är finskt och det andra svenskt. Den uttalade avsik-
ten var att ge barnet ett val: »Barnet får välja senare vilket namn hon vill an-
vända. Viktigt med finskt identitet». Andra familjer har i stället medvetet valt 
bort att ge barnen mellannamn. En respondent bär sitt eget finska släktnamn 
som mellannamn och makens svenska efternamn som giftasnamn, men »ville 
inte att barnen skulle behöva ha dubbla efternamn när de ska skriva i skolan». 
11 Respondenten nämner inte möjligheten att båda makarna kunde ha burit hennes finskspråkiga 
efternamn.
12 Många svenskspråkiga efternamn i Finland byttes mot finskspråkiga under denna period, ofta 
som ett led i en finsk nationalism. Om denna typ av efternamnsbyten, se t.ex. Närhi 1987.
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En annan respondent skriver: »Vi bor i Sverige och vi valde bort dubbelnamnet 
[finskspråkigt efternamn + svenskspråkigt efternamn] för att det hade blivit för 
krångligt», och tillägger: »Hennes sverigefinska identitet beror inte på efter-
namnet». Valet är alltså praktiskt motiverat, och föräldern förtydligar att detta 
inte förminskar dotterns sverigefinska identitet. Ett liknande synsätt finns hos 
den respondent som uppger att hon egentligen inte vet varifrån familjens efter-
namn kommer, men att det spelar mindre roll: »Man bestämmer själv varifrån 
man är oavsett namn.»

Vad jag däremot explicit frågade om i enkäten, var om efternamnets språk 
hade påverkat förnamnsvalet. Ungefär hälften besvarar frågan med nej. En re-
spondent med ett svenskspråkigt efternamn uppger att hon tror att det »skulle 
ha [haft] större betydelse om efternamnet var finskt». Av dem som har svarat 
nej på frågan, har två tredjedelar besvarat enkäten med avseende på en dotter, 
och den återstående tredjedelen med avseende på en son. Fördelningen stäm-
mer alltså ganska väl överens med könsfördelningen i materialet som helhet. 
Aldrin (2011 s. 108) har konstaterat att det i hennes material är vanligare för 
pojkar än för flickor att valet av tilltalsnamn motiveras att det passar ihop med 
efternamnet. I mitt material finns två (olika) respondenter, båda med döttrar, 
som svarar nej på frågan om efternamnet hade betydelse när de valde tilltals-
namn, med motiveringen att barnen kanske ändå byter efternamn när de gifter 
sig. Man kan tänka sig att detta argument ligger närmare till hands för döttrar 
än för söner, eftersom det under lång tid har varit praxis för kvinnor att anta 
mannens namn vid giftermål.

Bland de resterande svaren finns en handfull som svarar ja på ett generellt 
plan, som t.ex. »Ja, vi ville att namnen skulle passa ihop» och »Ja, finna ett 
samspelt/harmoniskt förnamn till efternamnet». Dessa svar preciserar emeller-
tid inte på vilket sätt efternamnet har betydelse, mer än i fråga om allmänt väl-
ljud. Det välbekanta »Det skulle fungera i båda länderna» dyker upp även här. 
Ett par familjer har tagit speciell hänsyn till förhållandet mellan för- och efter-
namn, men av anledningar som egentligen inte har med efternamnets språktill-
hörighet att göra. I det ena fallet bärs ett efternamn som sammanfaller med ett 
appellativ, vilket föranledde föräldrarna att se till att kombinationen av för- och 
efternamn inte fick någon oönskad betydelse. I det andra fallet bärs ett efter-
namn som också är vanligt som mansnamn, varför föräldrarna har sett till att 
ge sin son förnamn som inte förekommer som efternamn och sin dotter 
»ganska feminina förnamn».

Bland dem som uppger att det var just efternamnets språktillhörighet som 
påverkade förnamnsvalet, har tre familjer avsiktligt balanserat upp ett svensk-
språkigt efternamn med ett finskspråkigt förnamn. Vi möter argument som 
»Efternamnet är svenskt, så det är bra om förnamnet är mer finskt» och »Efter-
som vi båda har svenska efternamn ville vi att tilltalsnamnet skulle berätta nå-
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gonting om [barnets] flerspråkiga bakgrund direkt». Den tredje föräldern skri-
ver: 

Det var viktigt att föra vidare ett kulturellt arv. Vi beslutade redan under gravi-
diteten att tilltalsnamnet skulle vara finskt, eftersom han har ett svenskt efter-
namn. Vi tyckte att det var fint att blanda det traditionellt svenska [högfrekvent 
-son-namn] med ett mer exotiskt namn, både ur ett estetiskt perspektiv och för 
att spegla arv och rötter.

För mamman till en dotter med genomgående svenskspråkiga namn uppnåddes 
inte detta. Hon besvarar frågan om efternamnets betydelse för förnamnsvalet 
så här: »På det sättet att jag gärna skulle ha velat välja ett förnamn som man 
kan skriva på det finska sättet, eftersom det känns lite tråkigt att barnens namn 
inte berättar om de finska rötterna.»

Två familjer har tagit hänsyn till namnens språktillhörighet, men inte bara 
med Sverige och Finland i åtanke. Det ena föräldern uppger att de inte hade 
kunnat tänka sig att kombinera ett engelskt förnamn som t.ex. Liam eller Diesel
med sitt finska efternamn. Den andra skriver: »Vi ville undvika konstiga kom-
binationer typ Georgette Michelle Jasmine Dominique Phyllis + typiskt finskt 
efternamn typ Möttönen.» Det behöver alltså inte bara vara barnets bakgrund 
och rötter det handlar om, utan också något slags »common sense» för vilka 
förnamn som bör kombineras med finska efternamn. Samma typ av resone-
mang finns hos föräldrarna till ett barn med ett förnamn som är allmänt före-
kommande i både Sverige och Finland, men där förnamnets långa vokal har 
dubbeltecknats med argumentet att det »skulle passa ihop med efternamnet 
som är väldigt finskt».

Att namnräckan som helhet inte ska bli för tung eller komplex anförs av två 
familjer. I det ena fallet är det praktiska aspekter i Sverige som nämns, i det 
andra i Finland: »Vi valde ett ’lätt’ och kort [för-]namn till ett svårt [fyrstavigt] 
finskt efternamn» respektive »Det viktigaste var att tilltalsnamnet är lätt i Fin-
land eftersom efternamnet oftast får bokstaveras där. Vi ville inte ha ett tilltals-
namn som också är svårt att säga/skriva». Ytterligare en familj har balanserat 
upp ett långt efternamn med ett kort förnamn: »Eftersom efternamnet [svensk-
språkigt efternamn] är så långt, så valde vi ett kort förnamn.»

Ungefär hälften av respondenterna uppger alltså att efternamnets språk inte 
hade någon betydelse vid valet av förnamn. Flera av de övriga har på olika sätt 
tagit hänsyn till kombinationen, men med andra aspekter än språktillhörighet. 
Bland dem som har vägt in namnens språk finns exempel på att man inte velat 
kombinera ett finskt efternamn med alltför »ofinska» förnamn, på att ett efter-
namn som är svårt i det ena landet medvetet har kombinerats med ett förnamn 
som är lätt i samma land, och på att familjer med svenska efternamn har valt, 
eller velat välja, förnamn som speglar båda sidorna av barnens svensk-finska 
bakgrund.
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16. Inofficiella namnformer
En av mina forskningsfrågor gällde om det, vid sidan av de officiella förnam-
nen, också finns ett inofficiellt namnskick, och hur detta i så fall ser ut. Några 
av enkätfrågorna handlade därför om inofficiella namn. Jag valde att använda 
denna term för att inte begränsa respondenternas tankar till affektiva smek-
namn, utan också inkludera eventuella finska former av tilltalsnamnet. För att 
respondenterna skulle förstå vad jag avsåg, presenterade jag termen i en kort 
hjälptext:

Inofficiella namn är namn som inte står i folkbokföringen eller i andra register, 
men som ändå används. Typiskt för inofficiella namn är att man ofta använder 
dem när man pratar, men kanske inte skriver dem så ofta. De här frågorna gäller 
alltså även namn som inte brukar användas i skrift. 
 Används några inofficiella namn eller namnformer på barnet? Det kan vara 
smeknamnsformer eller finska former av det officiella namnet (som t.ex. 
Mackan eller Markku till det officiella namnet Markus). I så fall vilket eller vil-
ka namn? Hur skulle du beskriva dem? (t.ex. svenskt smeknamn, finsk namn-
form osv.) Om flera inofficiella namn eller namnformer används, skriv om varje 
namn för sig!

Eftersom jag fick upplysningar om såväl svensk- och finskspråkiga smeknamn 
som finska namnformer, tycks detta tillvägagångssätt ha uppnått sitt syfte. 
Däremot bör påpekas att föräldrars rapportering av namn på sina egna barn pri-
märt återspeglar familjens arena, och att enkätens barn kan ha andra binamn i 
andra sociala sammanhang. 

16.1. Förekomst av inofficiella namn
För 55 barn i enkäten angav föräldrarna att det förekommer någon typ av inof-
ficiellt namn, ofta flera namn för samma barn. Totalt tas 86 inofficiella namn-
former upp i enkätsvaren, dvs. i snitt 1,6 namn för de 55 barnen där det upp-
gavs användas inofficiella namn. För 32 barn uppgav föräldrarna att det före-
kommer inofficiella namn som de själva skulle klassificera som finska. För 
dessa barn förekommer 43 olika finska namnformer. Inofficiella namn, både i 
allmänhet och de som är finskspråkiga, förekommer hos en något högre andel 
av pojkarna än av flickorna, men eftersom materialet är så litet kan detta vara 
enbart en slump.

Inofficiella finska namnformer kan principiellt sett vara av två slag: 
smeknamnsbildningar eller »riktiga» finska namn, dvs. en finskspråkig mot-
svarighet till en svensk namnform. Av de 34 inofficiella finska namnen i 
materialet, har 11 namn mer än 2 000 bärare i Finland, varför de bör betraktas 
som finska namnmotsvarigheter snarare än smekformer. Exempel på sådana 
namn är t.ex. Mika (39 825 finska bärare) till det officiella namnet Mikael, 
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Jaakko (62 293 bärare) till Jakob och Mirjami (21 082 bärare) till Mirjam. För-
utom namnen med mer än 2 000 finska bärare, finns också andra som är 
mindre vanliga, men som trots allt existerar som officiella namn i Finland, t.ex. 
Dani (478 bärare) till Daniel och Jasu (474 bärare) till Jakob. När en namn-
form är etablerad som officiellt namn i Finland, har föräldrarna sannolikt häm-
tat formen ur detta onomastikon av »riktiga namn» snarare än själva bildat den 
i affektivt syfte.

16.2. De inofficiella namnens bildning
Många av de inofficiella namnen i mitt material följer vanlig svensk smek-
namnsbildning (se Riad 2002 s. 57 ff.) med trokéiska former baserade på an-
tingen initialstavelsen (t.ex. Mackan till Markus, Micke till Mikael) eller en se-
nare betonad stavelse (Sander till Alexander, Ina till ett kvinnonamn på -ina). 
Ofta förekommer konsonantgeminering, som Karro till Karolina och Sebbe
till Sebastian. Vidare finns rimmade former och ordlekar, t.ex. Linsen till Linn
eller Pärlan till Helmi (fi. helmi ’pärla’). I något tillfälle har en barnspråksform 
fastnat som smeknamn. Några familjer med ett tredje språk i familjen har in-
officiella namnformer på detta språk, t.ex. på -ito (spanskt), -sca (rumänskt) 
och -sia (polskt).

Ändelsen -is används i både svenskspråkig och finskspråkig smeknamns-
bildning (Riad 2002 s. 71, Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2012 s. 192) och fö-
rekommer för sju av barnen i mitt material, t.ex. Emmis till Emma, Lindis till 
Linda och Millis till Milla. Sex av sju -is-former i materialet är bildade till 
kvinnonamn.

Det finns också många andra ändelser för att bilda finskspråkiga smeknamn, 
t.ex. -kkA,13 -skA, -tsU, -ttU och -llU (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2012 
s. 192, 195). Många sådana smeknamnsbildningar finns i mitt material, t.ex. 
Liisukka till Lisa, Jaska till Jakob, Oltsu till Oliver, Santtu till Alexander och 
Allu till Alvar. Ändelsen -liini (a.a. s. 191) förekommer också, t.ex. Vilmuliini
till Vilma och Ainoliini till Aino. Dessutom finns exempel på efternamnslik-
nande bildningar med -nen och -(l)ainen (a.a. s. 194), som Alvarinen till Alvar
och Tildulainen till Tilda. Det finns också former med ändelsen -i, som Mirja-
mi till Mirjam och Viktori till Viktor. Mirjami nämndes ovan som exempel på 
ett namn som troligen har tagits i bruk som en fast finsk namnvariant snarare 
än bildats som smeknamn; Viktori är ett gränsfall, eftersom namnet bara har 
141 bärare i det finska registret (medan den vanligare finska formen, Vihtori, 
har drygt 18 000).
13 En versal vokal står för antingen en främre eller en bakre variant, enligt finskans vokalharmoni. 
Ändelsen -kkA realiseras alltså som -kka efter en bakre vokal, annars som -kkä. (Karlsson 1981 
s. 25 f.)
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Att inofficiella namn inom en familj ibland kan ha speciella uppkomsthisto-
rier illustreras av smekformerna Zeppo och Zeppolino. Dessa används om ett 
barn med ett helt annat officiellt namn, som av ett äldre syskon kallades för 
söpöliini (fi. söpö ’söt, gullig’). Detta missuppfattades av den icke-finsksprå-
kige pappan, som trodde att barnet kallades för Zeppelin.

16.3. Användningen av inofficiella finskspråkiga namn
Efter att först ha kartlagt bruket av inofficiella namn i allmänhet, koncentre-
rades frågorna på de inofficiella namn som föräldrarna själva beskrev som 
finska, eftersom det är dessa som är specifika för den undersökta gruppen. 
Frågorna gällde hur ofta och i vilka sammanhang namnen används, vilka som 
använder dem samt om de förekommer också i skrift.

Som tidigare nämnts används, för 32 av enkätens 128 barn, sammanlagt 
43 inofficiella namn som föräldrarna själva klassificerar som finska. Till det-
ta har jag fört ytterligare en uppenbart finsk namnform, bildad med suffixet 
-kkA. Av de 33 barn som då har inofficiella finska namn har 20 växt upp med 
både finska och svenska i hemmet, nio med enbart finska, en med enbart 
svenska (född vid mitten av 1970-talet) och tre med svenska, finska och ett 
tredje språk. Språkbruket i familjen ser alltså ganska lika ut bland dessa barn 
och i materialet som helhet, med undantag för att de familjer som har talat 
enbart finska är överrepresenterade bland dem som använder inofficiella 
finska namn.

Bruket av inofficiella namn kan bero på vilket det officiella namnet är. Jag 
har därför undersökt de officiella namnen hos de barn som har finska inoffi-
ciella namn. I fem av dessa fall beskriver föräldrarna även det officiella namnet 
som finskt. I sex fall klassificeras det officiella namnet som ett både-och- 
namn, i 19 fall som ett antingen svenskt, internationellt eller bibliskt namn och 
i tre fall saknas en språklig etikett. Man kan notera att det, för de fem barn som 
har både ett officiellt och ett inofficiellt namn som beskrivs som finskt, genom-
gående har talats bara finska i hemmet. Dessa utgör alltså ett slags typfall där 
helt finskspråkiga familjer dels väljer ett officiellt namn som är eller uppfattas 
som finskt, dels bildar finskspråkiga smeknamn i det dagliga språkbruket i 
hemmet. De barn med finska inofficiella namn som har ett officiellt både- 
och-namn har i samtliga fall pratat både svenska och finska i familjen. Typfal-
let här är alltså en förälder från vardera Finland och Sverige, som väljer ett 
både-och-namn och vid sidan om detta använder finskspråkiga och ibland även 
svenskspråkiga smeknamn. De 19 barn med inofficiellt finskt namn och ett of-
ficiellt namn som föräldrarna klassificerar som svenskt, internationellt eller 
bibliskt har i 12 fall växt upp med svenska och finska i hemmet, i fyra fall med 
bara finska, i två med svenska, finska och ett tredje språk och i ett fall med en-
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bart svenska. Fördelningen är alltså ungefär likadan som för barnen i enkäten 
som helhet.

Frågan om hur ofta ett inofficiellt finskt namn används hade alternativen 
»dagligen», »några gånger i veckan», »några gånger i månaden» och »några 
gånger om året». Frågan besvarades för 25 namn, varav 15 används dagligen 
(i ett par fall av vuxna barn med förbehållet att namnen användes dagligen 
medan barnen bodde hemma), sju ett par gånger i veckan och tre mer sällan 
(varav ett med tillägget »bara när man ska larva sig»). De flesta inofficiella 
namn är således i flitigt bruk.

Av svaren på frågan om vilka som använder de inofficiella finska namnen 
framgår att namnbrukarna ofta är finskspråkiga. Runt två tredjedelar av namnen 
används huvudsakligen av finska föräldrar eller släktingar, t.ex. »Mamma och 
hennes familj i Finland» och »Finska släkten, framför allt mamma, moster, mor-
mor». Två namnformer på -i uppges användas av »äldre finskspråkiga släktingar 
som inte kan svenska» respektive »finskspråkiga släktingar som säger fel». An-
vändningen av en finsk namnform behöver alltså inte vara avsiktlig.

Det förekommer också att det finska namnet används även av en svensk för-
älder eller av barnets svenska släktingar. I ett fall, där den finska namnformen 
används av den finska mamman, den svenske pappan och den svenska släkten, 
men inte av den finska släkten, kommenterar respondenten: »Konstigt nog an-
vänder inte mormor, morfar och mostrar den finska varianten som skulle vara 
lättare att uttala för dem». Finska smeknamn används i vissa fall också av vän-
ner eller på svenskspråkig förskola. Men vilken namnform man egentligen an-
vänder är inte alltid solklart. Ellinors mamma kommenterar: »Alla säger Elli. 
Tror att dom på svenska säger Ellie, men sak samma.»

Frågan om det inofficiella namnet används även i skrift har besvarats för 37 
namn. 15 av dessa namn (40 %) uppges förekomma även skriftligt, t.ex. Tatu
till David, Liisukka till Lisa, Olli till Oliver, Mika till Mikael, Vilmuska till Vil-
ma och Dani till Daniel. I många fall är de inofficiella namnen kortare och på 
så sätt enklare att skriva, men som exemplen visar används även längre namn 
som Liisukka och Vilmuska i skrift. Det finns kommentarer som t.ex. »Vi an-
vänder finska smeknamnet [Namn] även när vi skriver inofficiella brev och 
kort eller e-mail på finska». Bland de namn som inte används skriftligt finns 
bl.a. Mikki till Mikael, vilket respondenten kommenterar: »På lågstadiet me-
nade en lärare att stavningen Mikki kunde vara förvirrande eftersom den inte 
följde svensk stavning. Efter det ändrades stavningen till Micke.» Denna 
namnbärare hör till materialets äldre barn.

Ett par respondenter uppger explicit att de inofficiella finska namnformerna 
är kopplade till finskt språkbruk: »[Finsk namnform] används när man talar 
finska» och »När vi pratar finska». I båda dessa fall är de officiella namnen 
omarkerade namn i Sverige, som av respondenterna beskrivs som svenska och/
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eller internationella. De inofficiella namn som används finns registrerade som 
officiella namn i Finland, det ena relativt ovanligt, men det andra med många 
tusen bärare. Här kan man alltså tolka det som att barnen egentligen har två 
namn, ett svenskt och ett finskt. Endast det ena är registrerat som officiellt 
namn, men användningen av de båda namnen är snarlik, bara styrd av vilket 
språk som för tillfället används. Detta skiljer sig från en användning i affektivt 
syfte, som annars ofta är fallet med inofficiella namn.

Respondenternas rapportering av användningen av inofficiella namn visar 
att både svenska och finska smeknamnsbildningar är vanligt förekommande. 
Ungefär hälften av barnen uppges ha ett eller flera inofficiella namn, och un-
gefär hälften av de förekommande namnen är finskspråkiga. Av dessa är runt 
en tredjedel »riktiga» finska namn, i betydelsen att de har minst 2 000 regist-
rerade bärare i Finland. De finska namnen och namnformerna används flitigt, 
ofta dagligen, framför allt av finsktalande föräldrar och släktingar, men ibland 
även av svenskspråkiga föräldrar, släktingar eller vänner. En majoritet av de 
inofficiella finskspråkiga namnen används även i skrift.

Bruket av inofficiella finskspråkiga namn kunde med fördel undersökas yt-
terligare, förslagsvis genom intervjuer där det är möjligt att få fullständigare 
upplysningar om omständigheterna kring namnformernas användning.

17. Avslutande diskussion
Det samlade intrycket från den genomförda undersökningen är att de sverige-
finska respondenterna vill att barnens namn ska uppfylla så många funktioner 
som det bara är möjligt. Man vill ha namn som fungerar smidigt i både Sverige 
och Finland, i många fall också i andra länder. Samtidigt ska namnen vara 
vackra, ligga rätt i tiden i förhållande till både det finska och det svenska namn-
modet men ändå inte vara alltför vanliga. Namnval under sådana premisser är 
ingen lätt uppgift, men de flesta verkar ha lyckats hitta sin egen väg genom hin-
derbanan av förhoppningar och förväntningar. I balansgången mellan finskt 
och svenskt är det få som nöjer sig med antingen – eller; man vill helst ha både 
– och. Kopplingen till Finland och den finska eller sverigefinska identiteten är 
viktig för många, men samtidigt vill man inte välja ett namn som kan orsaka 
problem, varken för sitt barn eller för de svenska namnbrukarna runt omkring. 
De som har gjort ett finskare namnval, har ofta tagit stor hänsyn till svenskt ut-
tal och svenska stavningsprinciper. Vid sidan om balansen mellan finskt och 
svenskt, eventuellt också andra språk och kulturer, finns en generellt mycket 
praktisk inställning. »Fungera» är ett ständigt återkommande ord i responden-
ternas kommentarer. Ett namn som uppfattas som alltför finskt kan gärna pla-
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ceras sidoställt. Finsk stavning är viktigt för många, men används framför allt 
i namn som annars är omarkerade i Sverige. Finskt markerade namn kan man 
i stället, som den här uppsatsens titel exemplifierar, välja att »skriva på ett 
svenskt sätt». I många fall har föräldrarna i stället riktat in sig på namn som har 
samma stavning på svenska och finska. Svaren på attitydfrågorna om namn i 
samhället och namnets stavning visar att de flesta är inställda på att namnen 
ska vara lätta och smidiga att använda. Detta ligger kanske i förutsättningarna 
för en språklig minoritet: även Emilia Aldrin (2011 s. 128) har konstaterat att 
det hon kallar en »praktisk positionering» har starkt samband med flerspråkig-
het.

Däremot tycks de familjer i min enkät som har ett tredje språk i familjen föl-
ja sitt eget mönster. Dessa instämmer inte i samma utsträckning i påståenden 
om att man bör undvika namn som kan bemötas negativt, utan tar i stället i stör-
re utsträckning avstånd från dylika resonemang. De instämmer heller inte på 
samma sätt i att namnen bör vara lätta att stava och uttala. Eftersom materialet 
är litet måste dessa resultat tas med försiktighet, men icke desto mindre finns 
en samstämmighet mellan många frågor på samma tema. Ett liknande exempel 
finns i etnologen Charlotte Hagströms bok om namn och identitet, där en in-
formant med släktanknytning till många länder berättar att inget av de tre sys-
konen tagit hänsyn till detta vid valet av namn till sina barn. I stället har de valt 
namn de tycker om och inte brytt sig om ifall dessa uttalas annorlunda på något 
av de andra språken (Hagström 2006 s. 115).

Om de mönster som tredjespråksfamiljerna uppvisar i min undersökning är 
allmängiltiga, kan det kan finnas olika tänkbara förklaringar till detta. En fak-
tor som kan ha betydelse är namnbärarens utseende. Att tillhöra den sverige-
finska minoriteten är ofta inget som syns på utsidan. Om den ena föräldern där-
emot kommer från ett utomeuropeiskt land, kan barnet ha ett utseende som kan 
uppfattas som osvenskt. Det var just detta argument som togs upp som skäl för 
ett av materialets namnbyten: att utseendet gjorde att ett namn från den ena för-
älderns utomeuropeiska hemland passade bättre än ett i Sverige omarkerat 
namn. Resonemanget om ett »osvenskt» utseende har också relevans för möj-
ligheten att »passera», dvs. att i vissa situationer välja att inte visa att man till-
hör en »annan grupp» (se t.ex. Goffman 1971 s. 82). Tillhörighet till en annan 
grupp än majoriteten kan visa sig på olika sätt, inte minst genom namn och ytt-
re drag. Om de yttre dragen ändå inte passar in i föreställningen om »svensk-
het», gör kanske ett avvikande namn varken från eller till? De incitament som 
kan finnas för den med ett (i Sverige) neutralt utseende att välja ett omarkerat 
namn, bl.a. möjligheten att inkluderas i ett »vi», har rimligen mindre betydelse 
för den som ändå placeras i facket »de andra».

En annan orsak för en familj med många språk att göra obekväma namnval 
kan vara att det uppfattats som en övermäktig uppgift att ta hänsyn till tre län-
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ders språk och namnskick. Föräldrarna kan därför tvingas lämna den ambi-
tionen därhän och i stället tillåta sig att tänka friare vad gäller namnvalet. Om 
ingen av föräldrarna ursprungligen kommer från Sverige kan det säkert också 
bidra till att familjen i högre grad identifierar sig med en generellt global kultur 
än med en svensk – att man känner sig mer som en världsmedborgare som för 
tillfället har slagit ner bopålarna i Sverige, men som lika gärna kan leva någon 
annanstans.

Min undersökning har genomförts som en webbenkät, primärt distribuerad 
via utvalda sverigefinska intressesidor på Facebook. Respondenterna utgör 
därför inte något representativt urval av sverigefinnar i stort; snarare kan de 
antas ha en relativt stark sverigefinsk identitet. Det är tänkbart att de som är 
mindre engagerade i sverigefinskheten väljer mindre finska namn till sina barn 
– men å andra sidan är även många av namnen i min undersökning omarkerade 
i Sverige. På så sätt är det möjligt att skillnaden inte är så stor. Man kan också 
fundera över om och i så fall hur resultatet skulle ha påverkats, om responden-
terna i större utsträckning hade varit män. Till skillnad från Aldrin ställde jag 
inga frågor om hur namnvalsprocessen gick till, men det framgår av många 
kommentarer att båda föräldrarna var engagerade i namnfrågan. I flera av en-
kätens frågor kan man tänka sig att respondenten återger de resonemang som 
fördes av båda föräldrarna vid tiden för namnvalet. Om enkätfrågorna däremot 
tar upp sådant som inte diskuterades under det faktiska namnvalet, represente-
rar svaren åsikter enbart hos den förälder som besvarar enkäten.

I förhållande till tidigare forskning om förnamn i migrations- eller mino-
ritetskontext uppvisar min undersökning både likheter och skillnader. Guro 
Reisæter (2007 s. 283 f.) konstaterar att finsk-norska familjer ofta ger sina barn 
dubbelnamn, men i mitt material finns bara fyra dubbelnamn (tre skrivna med 
bindestreck, ett utan). Av dessa är två »hybrid-namn» med en finskare och en 
svenskare komponent, medan två är sammansatta av omarkerat svenska namn. 
Skillnaden mellan mina och Reisæters resultat kan bero på att det finns större 
överensstämmelser mellan ett svenskt och ett finskt onomastikon än mellan ett 
norskt och ett finskt (Reisæter uppger att det kan vara svårt att hitta simplex-
namn som kan fungera som »kompromissnamn», just eftersom antalet gemen-
samma namn är begränsat), men också på att Sveriges och Finlands långa ge-
mensamma historia gör att finska namn upplevs som mindre främmande i Sve-
rige än på många håll i Norge. Under senare år har dubbelnamn som tilltals-
namn varit relativt ovanligt i Sverige, vilket kan göra dubbelnamnsstrategin 
mer markerad för de sverigefinska föräldrarna i min undersökning än i en 
finsk-norsk kontext (jfr Frändén 2014 s. 65).

Alhaug & Saarelma (2009 s. 93 f.) uppger att andelen finska förnamn för 
barn födda 1990–2006 är högst för de barn vars båda föräldrar är födda i Fin-
land, och bland dessa högst för pojkar (40 %, mot flickornas 26 %). Om jag i 
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mitt material skapar en motsvarighet till Alhaugs & Saarelmas grupp FF, dvs. 
barn vars båda föräldrar är födda i Finland, finner man att 37,5 % av dessa har 
tilltalsnamn som till form eller stavning kan betecknas som finska. Delar man 
upp dem efter kön, visar det sig dock att det i mitt material är flickorna i denna 
grupp som i störst utsträckning har fått finska namn (50 % mot pojkarnas 
17 %). Samma mönster finns i materialet som helhet: 22 % av flickorna har ett 
finskt tilltalsnamn, mot 7 % av pojkarna. Detta stämmer överens med resultatet 
på min attitydfråga hur viktigt det är att tilltalsnamnet »känns som ett finskt 
namn», där de som besvarade enkäten med avseende på en dotter bedömde det-
ta vara viktigare än de som svarade med avseende på en son. Kanske spelar det 
in att min undersökning har stor övervikt av familjer där just kvinnan kommer 
från Finland, vilket kan tänkas fungera som ett slags omedveten modell. Det är 
också möjligt att det har varit lättare att hitta kvinnonamn som är finska, men 
samtidigt bedömts vara lätta att använda i Sverige. Bland de sidoställda för-
namnen är förhållandet det omvända: pojkarna har finska namn i något högre 
grad än flickorna.

Masantis (2012) och Straszers (2013) undersökningar behandlar framför allt 
namnbärarnas egen syn på sina namn. Flera av dem uppfattar ett språkligt eller 
etniskt markerat namn som positivt eftersom det symboliserar en anknytning 
till namnbärarens rötter, men har också upplevt att namnen kan orsaka problem 
p.g.a. svårigheter med uttal och stavning. Detta stämmer överens med vad 
många av mina respondenter eftersträvar, nämligen ett namn som kan anknyta 
till det finska, men som ändå är lätt för svenskar att uppfatta, uttala och stava. 
Det är intressant att den enda av Masantis sverigefinska informanter som tidi-
gare saknade finsk markör i sin namnräcka valde att ändra stavningen av sitt 
förnamn så att det blev mer finskt. Även detta återspeglar den strävan efter 
språklig balans inom namnräckan som fler av mina respondenter har givit prov 
på, t.ex. genom att kommentera ett sidoställt förnamn »Finskt namn. Vi ville 
ha med ett sådant», eller att medvetet välja ett finskt förnamn till ett svenskt 
efternamn.

I förhållande till Emilia Aldrins (2011) undersökning av förnamnsval i all-
mänhet, dvs. utan begränsning till en viss etnisk grupp, är det tydlig skillnad 
på synen på namnets brukbarhet i flera länder. I min undersökning värderas 
detta generellt högre. Mina resultat är jämförbara med Aldrins undergrupp av 
flerspråkiga familjer, medan min undergrupp tredjespråksfamiljer fäster än 
större vikt vid internationellt gångbara namn. Andra skillnader mellan mina re-
spondenter och Aldrins är att mina i större utsträckning har dels mycket vanli-
ga tilltalsnamn (minst 10 000 bärare), dels mycket ovanliga tilltalsnamn (färre 
än 10 bärare). De mycket ovanliga namnen är dock bara till liten del finska 
namn. Oftare har de utomnordisk eller utomeuropeisk bakgrund. I flera fall har 
dessa namn givits i familjer där den ena föräldern har finsk bakgrund och den 
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andra utomeuropeisk, vilket kan sättas i relation till resonemanget ovan om att 
vara bosatt i ett land där ingen av föräldrarna har sina rötter.

I min undersökning av 128 namnbärare finns hela tre fall av byte av tilltals-
namn. Dessutom uppger två respondenter explicit att de har givit ett visst sido-
ställt namn med baktanken att barnet ska kunna använda det som tilltalsnamn 
om hen senare så önskar. Denna höga grad av namnändringar eller förberedel-
ser för eventuella framtida ändringar är anmärkningsvärd. Kanske kan detta 
ses i ljuset av familjernas anknytning till flera länder, språk och kulturer. Emi-
lia Aldrin (2009 s. 87) uppger att det i hennes undersökning fanns en skillnad 
på när flerspråkiga respektive enspråkiga familjer började fundera kring vilket 
tilltalsnamn barnet skulle få. De flerspråkiga familjerna, oavsett språk, var 
överrepresenterade dels bland dem som började fundera på namn redan innan 
de hade bestämt sig för att försöka få barn, dels bland dem som inte började 
fundera på namn förrän någon tid efter att barnet hade fötts. Aldrin (a.st.) skri-
ver: »This indicates that for some multilingual families the name choice is a 
very delicate matter, which causes some parents already to be considering 
possible names before they expect a child and others to wait for a long time.» 
Delar av detta »delicate matter» kan vara att de nackdelar som kan följa med 
ett språkligt markerat namn är en realitet för både namnbärare och namngivare, 
liksom att namnet i en flerspråkig kontext kan tillmätas ett större språkligt, kul-
turellt, nationellt eller etniskt symbolvärde – Masantis informant Liina påmin-
ner om att ett namnbyte inte alltid sker till ett svenskare namn.

Svaren på min enkät visar tecken på att finskhet i Sverige har blivit mer ac-
cepterad under undersökningstiden, framför allt vad gäller språkbruk. I fråga 
om namn syns ingen tydlig utveckling över tid i fråga om hur finska namn re-
spondenterna har givit sina barn. Däremot finns en skillnad i fråga om hur 
namnen beskrivs: under de första tre fjärdedelarna av den tid undersökningen 
omfattar beskrivs de flesta namnen som internationella, men under den sista 
fjärdedelen är andelarna internationella namn, finska namn och både-och- 
namn ungefär jämnstora. Om föräldrarna i högre grad ser de valda namnen 
som finska eller som både finska och svenska, kan kanske detta tolkas som en 
önskan att låta finskheten ta större plats i det svenska samhället.

I enkäten undersöktes också bruket av inofficiella namn. Sådana används, 
enligt föräldrarna, för 43 % av barnen i enkäten, ofta med flera namn för sam-
ma person. Möjligheten att bilda smeknamn uppfattades inte som någon sär-
skilt viktig fråga vid valet av tilltalsnamn, men i de fall där inofficiella namn 
förekommer, är de ofta i flitig användning. En dryg tredjedel av de förekom-
mande inofficiella namnen beskrivs av respondenterna som finska. Stundom är 
dessa rena smekformer, men i vissa fall tycks de snarare ha funktionen av en 
finsk variant av det officiella tilltalsnamnet. Det blir alltså ett slags dubbelt 
namnskick, där valet av namn i ett visst sammanhang inte bestäms primärt av 
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yttrandets syfte eller sammanhang, utan av vilket språk man talar. Anna-Riitta 
Lindgren (2011 s. 34) har påpekat att parallella personnamn, som växlar bero-
ende på språkbruk, har varit ganska vanligt bland de etniska grupperna på 
Nordkalotten – och detta förekommer alltså även i mitt material.

Det de allra flesta respondenter tycks eftersträva, är dock ett namn som lyck-
as vara både finskt och svenskt på samma gång. Därvid är resonemanget i av-
snitt 6.4 om »kameleontnamn», vars uttal och i vissa fall även form kan anpas-
sas för att passa in i än det ena, än det andra språket, mycket relevant. I min 
undersökning finns ett par kommentarer som visar på en sådan användning av 
namnen. Eftersom jag har gjort en skriftlig materialinsamling, hamnar emel-
lertid fokus på namnets skrivna form. Namns förmåga att forma och anpassa 
sig efter sin språkliga omgivning behöver ägnas ytterligare undersökningar 
med muntligt material.

Många av de tilltalsnamn som har givits i min undersökning skiljer sig föga 
från de namn som bärs av svenskar i allmänhet. Undersökningen visar emel-
lertid att namnen ofta är noga utvalda för att passa in i både Sverige och Fin-
land. Alla namnval kräver omtanke, men i en flerspråkig kontext är faktorerna 
att ta hänsyn till ofta fler.
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Summary
MÄRIT FRÄNDÉN

‘We decided to write the name in a Swedish way’
Choice of first names in Sweden-Finnish families

This article presents the results of a survey of choices of and thinking on first names 
among the Sweden-Finnish community, carried out in the spring and summer of 2014 
using an online questionnaire. Responses were received from the parents of a total of 
128 children born between 1970 and 2014. 
 Many of the names which respondents said they had given their children as their 
main first name (i.e. the one intended for everyday use) are relatively common in 
Sweden, but had been carefully chosen to fit in in Finland as well. The names given over 
the last ten-year period, 2004–13, were studied in terms of their ranking among names 
given to babies of the same sex born the same year. This showed that around half of the 
names studied were among the 50 commonest names in one or other of the countries 
during the year the child in question was born. Just under a third figured on a Swedish 
top-50 list, and somewhat fewer on a corresponding Finnish list. Eight names were 
among the top 50 in both countries. Closer scrutiny of all the main first names reported 
in the survey revealed that a clear majority of them experienced a peak in popularity in 
Finland at the time they were given, regardless of whether they were common or less 
common. 
 In the questionnaire, respondents were asked to describe in their own words the 
names they had chosen as their child’s main first name. Most commonly, these names 
were described as ‘international’, followed by descriptions of them as ‘both–and’, i.e. 
names perceived as both Finnish and Swedish. These labels were followed by descrip-
tions of names as Finnish, Swedish, and names of other kinds. When the respondents 
were invited to rate different attributes of a main first name, the two most important 
ones were that it should be capable of being used internationally and that it should 
sound good. It was felt to be somewhat more important that a name should ‘feel like a 
Finnish name’ than that it should ‘feel like a Swedish/Scandinavian name’. 
 Respondents were also asked to indicate their level of agreement with a number of 
statements. Many of them entirely or partly agreed with statements about the need to 
avoid names that could be ridiculed, result in discrimination and vulnerability, or be 
misunderstood by Swedes. Interestingly, those who had a third language in the family, 
besides Finnish and Swedish, differed somewhat from the other respondents, agreeing 
less and disagreeing more with such statements. The same pattern emerged when it 
came to views on how easy names should be to pronounce and spell. Owing to the 
limited scale of the survey, this is not a statistically significant result, but nevertheless 
an interesting tendency. 
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 Several respondents reported that, when choosing their child’s main first name, they 
had ruled out names that are spelt differently in Swedish and Finnish, such as those con-
taining long vowels or the vowels o and u. Of parents who had chosen a name with a 
long vowel, some said that they had decided to spell this vowel the Swedish way, i.e. 
as a single letter, as this was most practical for someone living in Sweden. Others stated 
that they had chosen to spell a long vowel according to Finnish orthographic principles, 
i.e. as two letters, arguing for instance that this was an important marker of the child’s 
Finnish origins, or that a Finnish spelling compensated for the fact that the child was 
growing up in Sweden. 
 The children included in the survey received additional first names to roughly the 
same extent as the Swedish and Finnish populations in general. In certain cases, names 
clearly marked as Finnish were given as additional names, as they were felt to be too 
Finnish to work as a child’s main first name in Sweden. There were also examples of 
respondents having consciously used additional first names to achieve a balance in the 
sequence of names between names from different languages or cultures. Where a child 
was named after a relative, usually a grandparent, this name was more commonly given 
as an additional name than as the main one. Sometimes, the relative’s name was modi-
fied to give it a more Swedish form. 
 Overall, the study suggests that respondents largely sought to give their children 
names that would work well in both Sweden and Finland and, if possible, that would 
also be perceived as both Swedish and Finnish. In addition, they generally took great 
care to ensure that the names would not cause practical problems in Sweden, for in-
stance in terms of pronunciation or spelling.
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