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Lundén, Lundin, Lundell
Om tre svenska efternamnstyper

Av Märit Frändén

Namn och bygd 108 (2020), 115–156.

Märit Frändén, Institute for Language and Folklore, Uppsala: Lundén, Lundin, Lun-
dell: Three Swedish surname types.

Abstract

Bidén, Sortin and Prunell are not Swedish surnames, but judging from their structure 
one could imagine that they were. They closely match the pattern of three common 
Swedish surname types, represented by names such as Lundén, Lundin and Lundell. 
Surnames of this kind are not among the most common in Sweden, but the endings in 
question occur in a large number of different names. As the opening examples perhaps 
show, to many Swedish speakers words containing them are strongly suggestive of sur-
names. This article explores Swedish surnames ending in -én, -in and -ell, above all to 
see whether there are any differences in their geographical distribution in modern-day 
Sweden. Each ending is studied individually, for each of the 21 counties in the country, 
and the geographical distribution of some of the individual names is also touched on.

Keywords: onomastics, surnames, personal names, name geography, Sweden.

1. Bakgrund
1.1. Efternamnstypernas uppkomst

Bidén, Sortin och Prunell är inte exempel på svenska efternamn. Men av struk-
turen att döma skulle man faktiskt spontant kunna tro det. De passar nämligen 
fint in i mönstret för tre vanliga svenska efternamnstyper, namn som Lundén, 
Lundin och Lundell. Efternamn av det slaget är inte bland landets vanligaste, 
men ändelserna förekommer i ett stort antal skilda namn. Som de inledande 
exemplen kanske kan visa, har de i många svenska öron en stark efternamns-
klang. I den här artikeln vill jag undersöka svenska efternamn på -én, -in och 
-ell, framför allt för att se om det finns skillnader i hur de fördelar sig geogra-
fiskt över det nutida Sverige. Jag kommer att undersöka varje ändelse för sig, 
för vart och ett av landets 21 län, och jag kommer också att titta på den geo-
grafiska fördelningen för några av de enskilda namnen.
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Efternamn på -én, -in och -ell uppges ofta ha uppkommit ur svenska latini-
serade efternamn på -(i)us, där de latinska ändelserna under 1700-talet uteläm-
nades. Ivar Modéer (1964 s. 125) skriver:

Orsakerna kan ha varit dels att latinet började anses representera en föråldrad, 
pedantisk lärdom, dels att man genom att bortlämna -us fick namn med betonad 
slutstavelse och därför fransk klang – det franska var ju på modet. [---] Så upp-
kom namnelementen -án, -ell, -én, -ér, -in, -lin (Agrell, Forsén, Wallin, Norlin), 
som är så allmänna i nutida svenskt namnskick.

Även Eva Brylla (2002 s. 69) uppger att efternamn av typerna Dalin och Fran-
zén har sin bakgrund i tidigare namn på -ius och -us, där ändelserna ströks 
under 1700-talet »för att ge en fransk touche åt namnen». Roland Otterbjörk 
(1979 s. 26) använder termen »avlatiniserade» för namn som Dalin < Dalinus, 
Franzén < Franzenius och Odel < Odelius. För den sistnämnda typen uppger 
han att man »på franskt vis stavade med bara ett l». Med undantag för det väl-
kända Nobel är dock stavningar med ett l numera ovanliga – exempelvis har 
efternamnet Odel 5 bärare i dagens Sverige, men Odell 393.1

Gudrun Utterström (1995 s. 56) skriver att prästerskapet tog namn med 
utgångspunkt i svenska ortnamn, översatta eller anpassade till klassiska språk, 
och tillägger: »Suffixet -us ströks ofta, när namnen ärvdes av personer med 
andra yrken. Collinus blev på så sätt Collin, Fernelius Fernell.» Här uppges 
alltså avkortandet av namnen ha en koppling till bärarens yrke snarare än följa 
ett franskt stilideal.

I läromedlet Namn och namnforskning (2013 s. 121) skriver Lennart Ryman:

Ännu en bildningstyp har sin bakgrund i lärda namn, nämligen namn som slu-
tar på betonade slutstavelser som -in och -ér. Typen har uppkommit genom att 
namn på -us har kortats av (Kolmodin av Kolmodinus, Agrell av Agrelius); snart 
kunde avkortade former nybildas utan något latiniserat förstadium. Namn av 
denna typ brukar anses vara ett resultat av en strävan efter fransk klang, men 
detta är ifrågasatt. De förbinds mest med 1700-talet men kunde bildas redan 
under 1600-talet.

Om namnbildningen skriver han i ett annat sammanhang (Ryman 2002 s. 97 f.):

Avkortningen av de lärda namnen måste bottna i att latinkulturen tappade mark. 
Att franska mönster i samma takt ersatte de latinska är däremot inte givet. [---] 
För att avkortningen var en spontan, inhemsk utveckling talar att de lärda nam-
nen genom den fick en lätthanterligare stavelsestruktur, som ansluter till det 
tvåstaviga mönstret hos svenska borgerliga släktnamn.

1 Om dubbeltecknat finalt l skriver Esaias Tegnér (1882 s. 112): »Skälet, hvarför ändelsen -el 
blifvit -ell och så gått en annan väg än -én, ligger i det franska uttalet af ord som appel, caramel, 
carrousel, hvilka vi ock försvenska med -ell.»
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Tyskt inflytande kan också ha spelat in, påpekar han, och franskt inflytande 
kan ha förmedlats via Tyskland, men att utvecklingen sammanfaller i tid med 
ett växande franskt inflytande i Sverige talar ändå för att franskan har haft 
betydelse (a.st.).

Otterbjörk (1964 s. 93) skriver att det vid bildandet av yngre familjenamn 
ofta finns en koppling till ortnamn, och fortsätter: »Man har därvid nyttjat de 
vanliga och för svenskan karaktäristiska naturbetecknande efterlederna (-berg, 
-dal, -fors, -gren osv.) eller också de till buds stående ändelserna (-ander, -ell, 
-én, -ér, -in, -ius m. fl.).» Här omnämns alltså -én, -in och -ell helt sonika som 
»till buds stående ändelser» vid efternamnsbildning. Även Lennart Hagåsen 
(2000 s. 91) framhåller att efternamnen på -én, -in och -ell har kunnat bildas 
till namnet på en namnbärares hemsocken, hemby eller hemgård, precis som 
ofta är fallet med tvåledade efternamn. Till ett ortnamn som Sund eller Sundby 
kan alltså bildas inte bara efternamn som Sundkvist eller Sundström, utan 
också t.ex. Sundén, Sundin och Sundell. Esaias Tegnér (1882 s. 113) tar upp 
möjligheten att bilda efternamn även ur ett tidigare (primärt eller sekundärt) 
patronymikon: »Ingenting är i våra dagar vanligare, än att en Andersson ändrar 
sitt namn till André, Andrell, Andersén, Andersin.»

Vid sidan om andra uppkomstsätt har alltså namntyperna med tiden blivit 
mönsterbildande, så att efternamn på -én, -in och -ell har kunnat bildas som 
sådana, utan att ha utgångspunkt i tidigare -us-efternamn. Det som slutar på 
-én, -in eller -ell har helt enkelt fått efternamnsklang. Ett tydligt tecken på detta 
är att efternamn på -én, -in och -ell förekommer i flera av de namnförslags-
böcker som tidigare gavs ut som hjälp för dem som önskade anta ett nybildat 
efternamn (Svensk namnbok 1921, Svensk namnbok 1954, Svensk namnbok 
1964). I Svensk namnbok 1954 (s. 25) framhålls att »ändelserna ell, en (én eller 
een), ér och in i princip [böra] kunna få brukas» i nybildade efternamn, men att 
det »på grund av deras höga frekvens i namnförrådet är svårt att konstruera ett 
större antal nya namn av denna typ». I de statistiska beräkningar som utfördes 
i samband med utarbetandet av namnboken konstateras att ändelserna -ell och 
-in då förekom i 3 400 olika efternamn. Ändelserna -en och -er förekom i 5 176 
namn, men i flertalet av dessa uppges ändelsen vara obetonad (skillnad mel-
lan betonad och obetonad ändelse kunde inte göras i undersökningen) (Svensk 
namnbok 1954 s. 35). Redan 1954 fanns det alltså ett stort antal efternamn med 
dessa ändelser, även om de enskilda namnen sällan var högfrekventa.

Även vid namntilldelning för indelta soldater har suffixen -én, -in och -ell 
använts. I Sten Kreügers Om soldatnamn (1957) finns exempel både på att sol-
datnamn på -én, -in och -ell bildats till rotens namn och på att samband med 
rotens namn saknas. Några exempel som kan härledas till rotens eller rust-
hållets namn är Björsell till Björstorp (Skaraborgs regemente, Södra Vadsbo 
kompani, 1878), Lundin till Lundby (Lifregementets grenadierkår, Söderman-
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lands kompani, 1878) samt Tufvén och Tufverin till Tufve (Lifregementets gre-
nadierkår, Södermanlands kompani, 1746/1760 respektive 1878) (a.a. s. 37, 29). 
Dylikt samband saknas dock för de flesta namn på -én, -in eller -ell, så t.ex. i 
namnen Norén (rotens namn Lunnagård, Kronobergs regemente, Kinnevalds 
kompani, 1886), Lorin (rotens namn Frebo, Uplands Regemente, Lifkompa-
niet, 1744) och Lindell (rusthållets namn Svarttorp, Smålands Grenadierbatal-
jon, Jönköpings kompani, 1883) (a.a. s. 38, 35, 32). I de exempel som listas 
i Kreügers bilagor finns totalt 16 namn på -in, 8 på -ell och 3 på -én. Bland 
dessa exempel kan man notera att namnen på -ell har sydlig utbredning: två i 
Skåne, tre i Kronoberg, ett i Småland och två i Skaraborg. De tre -én-namnen 
återfinns i Södermanland, Östergötland och Kronoberg, medan namnen på -in 
är geografiskt utspridda.

I tillägg till inhemska namnbildningar finns förstås också invandrade efter-
namn, inte minst vallonnamn. Erik Appelgren tar i sin förteckning över val-
lonnamn upp bl.a. Bovin, Morin, Martinell och Dandenell (Appelgren 1968 
s. 82, 199, 190, 112). I vissa fall kan likalydande namnformer ha olika upphov. 
Appelgren (s. 103) tar upp Collin (Colin/Colet, i Sverige sedan 1624) som ett 
vallonskt efternamn, bildat ur Nicolas. Lennart Ryman (2002 s. 97) återger 
emellertid en uppgift från Fritz Askeberg om en småländsk student i Uppsala 
som 1659 bär den avkortade efternamnsformen Colliin, av Collinus. Olika 
vägar kan alltså ibland leda fram till samma namnform.

Sammanfattningsvis kan man kanske säga att efternamnen på -én, -in och 
-ell, som namngrupper betraktade, har uppkommit dels genom avkortning 
av tidigare efternamn på -(i)us, dels (men i mindre mån) genom invandring. 
Enskilda namn på -én, -in och -ell kan ha uppstått på dessa sätt men också 
genom nybildning. Dessa nybildningar kan vara kopplade till namnet på t.ex. 
en gård eller en ort, vara givna som soldatnamn (i vissa fall med koppling till 
ett ortnamn), ha tagits ur en namnförslagsbok eller ha bildats fritt.

1.2. Efternamnstypernas utbredning
Huvudfrågan för denna undersökning, den geografiska spridningen av efter-
namnen, har berörts kort i ett par andra sammanhang. I Roland Otterbjörks 
artikel Personnamn i muntlig tradition från 1964 nämner han att det »i mel-
lersta Norrland förekommer talrika namn som slutar på -ín: Lundin, Nordin, 
Sjödin» (s. 92.). En mindre studie av geografisk utbredning av efternamn på 
-én, -in och -ell har gjorts av Kajsa Björk (2001). Hon har valt tio namn ur varje 
kategori och med hjälp av telefonkatalogen undersökt hur dessa fördelar sig 
geografiskt. Hon fastslår att vissa av dessa namn, t.ex. Forsell, Rydén och Selin 
är »ortnamnsbundna», dvs. »vanliga i de områden där ortnamnen kan relateras 
till förlederna i dessa namn». Dessa namn, menar hon, har förmodligen ald-
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rig haft någon latinsk ändelse, utan bildats direkt med -én, -in respektive -ell. 
Namnen Andrén och Franzén uppvisar däremot ingen koppling till ortnamn, 
utan kan vara ursprungliga lärda namn som bildats till förnamn.2 (A.a. s. 14.) 
Björk konstaterar vidare att sju av de tio undersökta namnen på -in är vanli-
gast i Västernorrlands län. Flera av dessa namn kallar hon »svårbestämbara 
eftersom de varken pekar på frekvent förekomst av ortnamn som relaterar till 
namnet eller verkar stamma från ett tillnamn» (a.a. s. 13 f.).

Kajsa Björk har också gjort en undersökning (2002) där hon jämfört utbred-
ningen av tio efternamn på -én, -in och -ell med motsvarande efternamn på 
-enius, -inius och -elius, för att se om det finns något geografiskt samband. Hon 
konstaterar att t.ex. Wallenius och Wallén båda är mest frekventa i Västmanlands 
och Uppsala län, vilket kan tyda på att Wallén i många fall har uppstått ur ett 
äldre Wallenius. Andra namn, t.ex. de tidigare nämnda Rydén och Forsell, har 
troligare bildats direkt till ett ortnamn, eftersom deras huvudsakliga utbrednings-
områden (för Rydén Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Västra Götalands län, 
för Forsell Västerbottens län) uppvisar många ortnamn med namnlederna ryd 
och fors. Däremot sammanfaller inte utbredningen av Rydén och Forsell med 
utbredningen av Rydenius och Forselius. (Björk 2002 s. 12 ff., 15 f.)

Lennart Hagåsen (2000 s. 97) har undersökt namn på -én, -in och -ell (samt 
på -ander, -inder, -elius, -enius och -ér) i Sverige 1920 och 1970. Han uppger 
att antalet efternamn på -in under denna tid har blivit 81,4 % fler, att efternam-
nen på -én har blivit 128,4 % fler (dvs. mer än fördubblats) samt att efternam-
nen på -ell har blivit 201,9 % fler (dvs. tredubblats). Observera att detta alltså 
gäller antalet skilda namn, inte antalet bärare.3

2. Material och metod
2.1. Material: utgångspunkt

Utgångspunkten för mina undersökningar är en databas vid Institutet för språk 
och folkminnen innehållande efternamn med minst 11 bärare, dels länsvis, 
dels i riket som helhet. Uppgifterna kommer från SCB och gäller folkbok-
förda i Sverige den 31 december 2013. Varje stavning betraktas som ett enskilt 
namn. Databasen omfattar 76 737 namn för riket som helhet samt i snitt nästan 

2 Redan Tegnér (1882 s. 112) konstaterar att Franzén/Franzelius »otvifvelaktigt är [...] bildadt af 
stamfaderns dopnamn, som kan antagas hafva varit Frans».
3 Huvudsyftet med Hagåsens arbete är att undersöka fonotaktiska restriktioner vid bildningen 
av efternamnen, dvs. vilka språkljud som förekommer, eller inte förekommer, före de betonade 
suffixen. Hans uppgifter om detta tas dock inte upp här.
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5 000 namn för vart och ett av landets 21 län. I tabell 1 presenteras statistiska 
värden för databasen.

Eftersom databasen bara innehåller namn som bärs av minst 11 personer, 
omfattar den förstås inte hela befolkningen. Kolumn fyra i tabell 1 visar hur 
många människor som ingår för varje län, och kolumn fem hur stor del av 
länens befolkning dessa utgör. De som inte ingår är alltså de som bär efter-
namn med högst 10 bärare i landet, och som tabellen visar är detta en relativt 
stor grupp: 15 % i landet som helhet, runt 25 % i många län, och hela 30 % i 
Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län.

Det genomsnittliga antalet bärare per namn, som anges i tabellens sjätte 
kolumn, ger en vink om hur namnspridningen i länen ser ut: Ett högt värde 
innebär högre koncentration kring färre men vanligare efternamn, medan 
ett lågt värde visar att namnbärarna fördelas på flera olika namn. I tabellens 
sista kolumn anges antalet bärare av länets vanligaste namn, och inom paren-
tes anges hur stor andel av länets befolkning som bär detta. I samtliga län är 
det vanligaste efternamnet ett -son-namn, med frekvensvärden mellan 1,32 % 
(Andersson i Stockholms län) och 4,90 % (Johansson i Kalmar län).

Tabell 1. Uppgifter om databasen som helhet.

Län Folk-
mängd 
totalt 
(31 dec 
2013)

Antal 
namn

Antal 
bärare 
av dessa 
namn

Andel 
av länets 
befolk-
ning

Genom-
snittligt 
antal 
bärare /
namn

Antal bärare 
av vanligaste 
namnet (andel 
av länets 
befolkning)

Stockholms 
län

2 163 042 24 442 1 581 962 73,1 % 65 28 548 (1,3 %)

Uppsala län 345 481 3 962 239 241 69,2 % 60 9 310 (2,7 %)
Söderman-
lands län

277 569 3 334 193 349 69,7 % 58 9 322 (3,6 %)

Östergöt-
lands län

437 848 4 939 328 481 75,0 % 67 15 869 (3,6 %)

Jönköpings 
län

341 235 4 077 258 215 75,7 % 63 13 622 (4,0 %)

Kronobergs 
län

187 156 2 017 132 934 71,0 % 66 8 858 (4,7 %)

Kalmar län 233 874 2 491 177 841 76,0 % 71 11 469 (4,9 %)
Gotlands 
län

57 161 784 41 070 71,8 % 52 1 697 (3,0 %)

Blekinge 
län

152 757 1 612 112 642 73,7 % 70 5 968 (3,9 %)
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Län Folk-
mängd 
totalt 
(31 dec 
2013)

Antal 
namn

Antal 
bärare 
av dessa 
namn

Andel 
av länets 
befolk-
ning

Genom-
snittligt 
antal 
bärare /
namn

Antal bärare 
av vanligaste 
namnet (andel 
av länets 
befolkning)

Skåne län 1 274 069 12 261 980 606 77,0 % 80 49 764 (3,9 %)
Hallands 
län

306 840 3 232 223 290 72,8 % 69 14 734 (4,8 %)

Västra 
Götalands 
län

1 615 084 15 990 1 278 125 79,1 % 80 60 500 (3,7 %)

Värmlands 
län

273 815 2 995 212 678 77,7 % 71 9 282 (3,4 %)

Örebro län 285 395 3 567 210 032 73,6 % 59 8 785 (3,1 %)
Västman-
lands län

259 054 3 285 180 007 69,5 % 55 7 045 (2,7 %)

Dalarnas 
län

277 349 3 448 216 469 78,0 % 63 8 297 (3,0 %)

Gävleborgs 
län

277 970 3 007 219 353 78,9 % 73 7 379 (2,7 %)

Västernorr-
lands län

242 156 2 346 196 986 81,3 % 84 5 265 (2,2 %)

Jämtlands 
län

126 461 1 622 96 647 76,4 % 60 3 696 (2,9 %)

Västerbot-
tens län

261 112 2 196 214 218 82,0 % 98 7 341 (2,8 %)

Norrbottens 
län

249 436 2 552 207 752 83,3 % 81 9 752 (3,9 %)

Riket 9 644 864 76 737 8 242 041 85,5 % 107 247 551 (2,6 %)

Jämför man de tre mest folkrika länen, Stockholms, Västra Götalands och Skåne 
län, finner man att Stockholms län har i snitt 65 bärare per namn, medan Västra 
Götalands och Skåne län har 80. Det vanligaste efternamnet i Stockholms län 
bärs av 28 548 personer. Givet att Stockholms län har störst folkmängd kunde 
man förvänta sig att det vanligaste namnet där skulle ha fler bärare än det van-
ligaste namnet i något annat län, men så är faktiskt inte fallet. Det namn som 
har det högsta antalet bärare i något län finns i stället i Västra Götalands län, 
där Johansson bärs av runt 60 000 personer. På andra plats finns toppnamnet 
i Skåne län, där Nilsson har knappt 50 000 bärare. I Västra Götalands län har 
de två översta namnen tillsammans över 100 000 bärare, i Skåne län krävs tre 
namn för att komma upp i samma antal bärare, och i Stockholms län fem namn.
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För namnspridningen i mindre folkrika län sticker Västerbottens län ut 
med i snitt 98 bärare per namn, dvs. en mycket låg namnspridning. Jämför 
man databasens uppgifter för Västerbottens län med Västmanlands län, som 
har ungefär lika stor folkmängd, ser man att de 13 vanligaste efternamnen i 
Västerbottens län bärs av 50 000 personer, medan man för Västmanlands län 
måste summera 20 namn innan man kommer upp i samma antal bärare. För 
att få ihop 100 000 namnbärare behöver man för Västerbottens län summera 
66 efternamn, medan det för Västmanlands län krävs hela 237 namn. I Väs-
terbottens län finns alltså en koncentration kring relativt vanliga efternamn, 
medan efternamnen i Västmanlands län är mer diversifierade. När det gäller 
andelen som bär det allra vanligaste efternamnet är länen dock ganska likvär-
diga: Andersson bärs av 2,7 % i Västmanlands län, och Johansson av 2,8 % i 
Västerbottens län.

2.2. Material: avgränsning
Att databasen är så pass omfattande är förstås mycket bra när man vill göra 
sökningar på specifika namn. Om man däremot vill föra samman namn i grup-
per för att kunna undersöka namn av en viss typ, kräver det stora resurser att 
gå igenom och tagga de drygt 100 000 löpnamn som ingår. Därför är det rimligt 
att i sådana undersökningar göra någon typ av avgränsning av grundmaterialet.

Avgränsningen försvåras av att Sveriges län har stora befolkningsskillna-
der. Stockholms län har över 2 miljoner invånare, Västra Götalands län drygt 
halvannan miljon och Skåne län dryga miljonen. I andra änden av skalan finns 
Gotlands län med mindre än 60 000 invånare, Jämtlands län med runt 125 000 
och Blekinge län med 150 000. Dessa skillnader gör att ett urval av typen »de 
X mest frekventa namnen i varje län» ger en skev representation, eftersom X 
utgör en mycket större andel av ett litet län än av ett stort. I stället har jag gjort 
ett urval bestående av de efternamn som bärs av de översta 50 procenten av 
varje läns befolkning (med namnen i fallande frekvensordning). Det gjorda 
urvalet innehåller sammanlagt 7 557 löpnamn, varav förstås många förekom-
mer flera gånger, eftersom de används i flera län. Efter bortrensning av uppre-
pade namn återstår 2 966 unika namn i materialet. Dessa bärs av sammanlagt 
4 823 598 personer, dvs. 50,01 % av landets befolkning den 31 december 2013. 
I tabell 2 presenteras statistiska uppgifter för detta urval.

Att det genomsnittliga antalet bärare per namn i 50 %-urvalet är väsentligt 
högre än i databasen som helhet beror förstås på att urvalet omfattar just de 
vanligaste namnen. Mönstren är sig dock lika: Snittantalet bärare per namn är 
högt dels i Västra Götalands och Skåne län, dels i Västernorrlands, Västerbot-
tens och Norrbottens län, men lågt i centrala Svealand samt på Gotland.
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Tabell 2. Uppgifter om det gjorda urvalet, omfattande 50 % av varje läns 
befolkning.

Län Antal 
namn

Samman-
lagt antal 
bärare av 
dessa

Andel 
av länets 
befolkning

Genomsnitt-
ligt antal 
bärare/namn

Antal 
bärare av 
ovanligaste 
namnet

Stockholms län 2 736 1 081 529 50,00 % 395 80
Uppsala län 718 172 750 50,00 % 241 53
Södermanlands 
län

589 138 822 50,01 % 236 49

Östergötlands län 527 218 971 50,01 % 416 89
Jönköpings län 433 170 664 50,01 % 394 88
Kronobergs län 275 93 639 50,03 % 341 70
Kalmar län 204 116 948 50,00 % 573 116
Gotlands län 190 28 610 50,06 % 151 47
Blekinge län 156 76 433 50,04 % 490 97
Skåne län 605 637 186 50,01 % 1 053 194
Hallands län 320 153 453 50,01 % 480 86
Västra Götalands 
län

679 807 610 50,00 % 1 189 225

Värmlands län 252 136 997 50,03 % 544 117
Örebro län 506 142 715 50,01 % 282 62
Västmanlands 
län

678 129 560 50,05 % 342 44

Dalarnas län 379 138 760 50,03 % 366 90
Gävleborgs län 287 139 111 50,05 % 485 127
Västernorrlands 
län

190 121 084 50,00 % 637 180

Jämtlands län 235 63 250 50,02 % 269 66
Västerbottens län 142 130 687 50,05 % 920 282
Norrbottens län 192 124 819 50,04 % 650 189

Kolumnen längst till höger i tabell 2 anger antalet bärare av det ovanligaste 
namnet, dvs. det sista som ingår i urvalet. Hur långt ner i antal bärare man 
kommer för olika län är en samverkan av befolkningsmängd och namnsprid-
ning. I län med liten befolkning kommer man normalt ner till låga antal, t.ex. 
47 bärare för det ovanligaste namnet på Gotland eller 66 för det ovanligaste i 
Jämtlands län. Men i Blekinge län, som bara har något större befolkning än 
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Jämtlands län, men väsentligt lägre namnspridning, har det ovanligaste nam-
net i urvalet 97 bärare. I Stockholms län, där namnspridningen är stor, har det 
ovanligaste namnet 80 bärare trots den stora befolkningsmängden, men i Väs-
tra Götalands län, där befolkningen är stor och namnspridningen liten, kom-
mer man inte längre ner än till namn som bärs av 225 personer. Återigen kan 
vi ställa Västerbottens och Västmanlands län mot varandra: Befolkningarna är 
jämförbara, men Västerbottens låga och Västmanlands höga namnspridning 
ger 44 bärare för det ovanligaste namnet i Västmanlands län, men 282 bärare 
för det ovanligaste i Västerbottens.

Även ett urval om 50 % av namnbärarna i varje län blir alltså i så måtto snett. 
Man bör ha i åtanke att namn och namntyper med relativt få bärare har svårare 
att få genomslag i län där namnspridningen är låg, eftersom 50 %-urvalet där till 
stor del fylls upp av de mer högfrekventa efternamnen. I databasen som helhet 
är det i stället bättre representation för län med låg namnspridning, eftersom 
en större del av befolkningen kommer med i avgränsningen till namn med ett 
visst antal bärare. Databasen som helhet innehåller efternamn för över 80 % av 
befolkningen i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län – men bara 
knappt 70 % i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. Att ge en god 
bild av namntyper där de enskilda namnen är mycket lågfrekventa är därmed 
svårt, även om man skulle ta sig tid att tagga namnen i databasen som helhet.

2.3. Namnavgränsningar
Efternamnen på -én, -in och -ell är relativt lätta att avgränsa, men vissa avväg-
ningar har ändå behövt göras. (Generellt kan påpekas att majoriteten av de 
namn som tas upp i detta avsnitt är lågfrekventa, och därför inte påverkar 
materialet i någon större utsträckning.) Som utgångspunkt har jag sökt ut de 
efternamn i 50 %-urvalet som slutar på antingen -én, -in eller -ell. Namnen är 
i huvudsakligen tvåstaviga, men jag har inkluderat trestaviga namn på -in av 
typen Hagelin och Sandelin.

Efternamnen på -én, -in och -ell kan ha olika grad av sammanfall med appel-
lativer eller med andra namn. Principiellt sett kan de sägas vara av fyra slag:

1.  Efternamn som består av en appellatividentisk bas och en ändelse, t.ex. 
Lund-in.

2.  Efternamn som består av en icke-appellatividentisk bas och en ändelse, t.ex. 
Amr-én.4

3.  Efternamn som i sin helhet sammanfaller med ett appellativ, t.ex. Rubin.
4.  Efternamn som i sin helhet sammanfaller med ett annat slags namn, t.ex. 

Valentin (förnamn) eller Berlin (ortnamn).

4 Där basen förstås kan ha sin upprinnelse i ett appellativ.



 Lundén, Lundin, Lundell 125

Jag har velat undersöka svenskspråkiga namn där -én, -in och -ell fungerar 
som namnbildningssuffix. Punkterna 1 och 2 ovan ingår därmed utan vidare. 
Vad gäller den tredje typen, namn som sammanfaller med ett appellativ, är det 
svårt att veta om namnet har bildats som ett simplexnamn eller med en bas och 
ett suffix som tillsammans har sammanfallit med ett appellativ. I många fall 
kan det förstås också samverka: om ett visst appellativ till formen passar in i 
en befintlig efternamnsgrupp, kan man tänka sig att man blir mer benägen att 
ta det i bruk som efternamn. I fråga om punkt 3 har jag valt att följa principen 
att om ett efternamn sammanfaller med ett appellativ som ingår i en semantisk 
grupp av svenskspråkiga efternamn, så har jag bedömt den semantiska grup-
pen som överordnad formen, och antagit att efternamnet har bildats utifrån 
semantik snarare än form. Konkret innebär detta att ett namn som Hermelin, 
som kan föras till en semantisk grupp av efternamn som sammanfaller med 
djurbeteckningar, t.ex. Lejon och Mård, placeras utanför denna undersökning. 
Morell kan dock inte på samma sätt föras till en semantisk grupp av efternamn 
som sammanfaller med bärbeteckningar. Med undantag för Fläder (som väl 
snarare bör uppfattas som växten fläder än bäret fläderbär), hittar jag endast 
efternamnet Odon med en ensam bärare (SCB:s namnsök, Skatteverkets 
namnsök). I den mån bärbeteckningar används som personnamn tycks det röra 
sig om förnamn.5 Morell ingår därför i mina undersökningar.

Inte heller Rubin kan föras till en tydlig semantisk grupp. Esaias Tegnér 
(1882 s. 129) skriver att »Rubin är ett namn genom sin form, ej genom sin 
betydelse, det ansluter sig till Rudin och öfriga namn på in.» Detta talar för 
att inkludera Rubin i mina undersökningar. Kreüger (1957 s. 10) tar emellertid 
upp just Rubin som ett exempel på hur soldater som står vid sidan av varandra 
i rullan kunnat få namn med inbördes samband, nämligen Rubin och Turkos. I 
enlighet med detta klassificerar jag, trots allt, efternamnet Rubin som bildat till 
ädelstenen rubin, varför namnet utelämnas från mina undersökningar, trots att 
den semantiska gruppen ju är tämligen vag.6

För punkt 4, efternamn som sammanfaller med andra slags namn, följer jag 
ett parallellt resonemang. Valentin, som kan föras till en grupp av efternamn 
som sammanfaller med förnamn, ingår inte. Ett efternamn Berlin, som sam-

5 Exempelvis bärs Nypon av fyra kvinnor, Smultron av 33 kvinnor och Lingon av åtta kvinnor 
och två män. Hjortron bärs som förnamn av fyra personer, men förekommer inte som efter-
namn, vilket visar att kylskåpsingenjören Hjalmar Hjortron i Åke Holmbergs bok Ture Sventon i 
öknen är en fiktiv karaktär. (Däremot förekommer Hjalmar även som efternamn, så det är alltså 
teoretiskt möjligt att träffa på en kylskåpsingenjör som heter Hjortron Hjalmar.)
6 Efternamnet Rubin har idag nästan 750 svenska bärare. Diamant bärs som efternamn av 90 
personer i Sverige och Safir/Zafir/Saphir av sammanlagt 21 (i flera fall av dessa kan tänka sig att 
namnet inte är bildat som svenskspråkigt efternamn). *Smaragd, *Topas och *Turkos, exempel-
vis, förekommer inte som svenska efternamn.
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manfallande med ortnamnet Berlin, skulle enligt samma princip inte heller ingå. 
Efternamnet Berlin kan dock ha uppstått på flera sätt – inte minst som en variant 
av Berglin. Jag har därför valt att låta Berlin ingå i mina undersökningar.

Stavning av både namn och appellativer har i äldre tid uppvisat större varia-
tion. Av detta skäl har jag fört efternamnet Syrén till en semantisk grupp av 
efternamn som sammanfaller med växtbeteckningar, t.ex. Hassel och Björk, 
trots att benämningen på busken syren stavas utan accent. Efternamnet Sirén 
skulle, skrivet utan accent, sammanfalla med appellativerna siren ’ljud för att 
påkalla uppmärksamhet’ samt siren ’gestalt i grekisk mytologi’. Båda betydel-
serna uppfattar jag som mindre sannolika som utgångspunkt för efternamns-
bildning, och inkluderar därför Sirén som ett -én-efternamn.

Efternamnet Apell kan analyseras på olika vis. Det har använts som soldat-
namn och skulle kunna vara en stavningsvariant av ordet appell ’lystrings-
signal’. Kreüger (1957 s. 13) nämner detta som en möjlighet, men sorterar det 
själv under växtnamn, på samma sätt som namnet Apel. Men han tar också upp 
ett fall där Apell i rullorna följs av Apel (s. 23), vilket bör betyda att de båda 
namnen hade olika uttal. Man kan tänka sig att namnet är bildat antingen till 
apel (som då bildar en semantisk grupp tillsammans med efternamn som Gran 
och Ek) eller till appell (militärt begrepp, jfr efternamn som Lans och Klinga). 
Oavsett vilket så hamnar det utanför mina undersökningar.

Utan att ta hänsyn till betydelse har jag också uteslutit namn som generellt 
kan uppfattas ha en icke-svenskspråkig bildning, t.ex. Sahin och Amin. Detta 
är naturligtvis en flytande gräns – som nämnt i avsnitt 1.1 har även namn-
invandring bidragit till förekomsten av efternamn på -én, -in och -ell. Jag 
har valt att inkludera namn som kan uppfattas som generellt naturaliserade, 
eftersom namn som har varit i bruk i landet länge, och uppfattas som svenska, 
bidrar till uppfattningen om hur namn låter och därigenom också till vilken typ 
av namn man nybildar.

Som möjliga stavningsvarianter för suffixen -én, -in och -ell har Lennart 
Hagåsen (2004 s. 60) inkluderat -een, -éen, -ehn och -éhn, -aell, -éll, -äll och 
-æll samt -ien, -ihn och -ijn, men skriver att »tillskottet till materialet genom 
denna utvidgning till ortografiska suffixvarianter visade sig vara synnerligen 
marginellt». Namn med dessa stavningar av suffixen förekommer inte alls i 
mitt materialurval.

Namn som Löfven, som har slutledsbetoning utan att detta markeras i skrift, 
ingår inte eftersom de inte har varit möjliga att avgränsa. Samma sak gäller 
namn som Nobel, med slutledsbetoning men enkeltecknat l (sökningar på stav-
ningarna Sundel, Sandel och Forsel visar emellertid att dessa är ytterst låg-
frekventa). Dubbla efternamn, med eller utan bindestreck, där namn på -én, 
-in eller -ell utgör den ena delen förekommer inte heller i materialurvalet. De 
namn på -én, -in och -ell som ingår i 50 %-urvalet presenteras i tabell 3.
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Tabell 3. De efternamn på -én, -in och -ell som förekommer i 50 %-urvalet.

Namntyp Förekommande efternamn i 50 %-urvalet Antal
-én-namn Ahlén Ahlsén Aldén Almén Alsén Amrén Andén 

Andrén Axén Björkén Bodén Borén Brodén Carlén 
Dahlén Dalén Edén Fahlén Flodén Florén Forsén 
Forssén Fransén Franzén Fredén Fridén Halén 
Halldén Hallén Hamrén Hansén Hedén Helén 
Hildén Holmén Hultén Hydén Hylén Hållén Kalén 
Karlén Klasén Källén Landén Larsén Laurén Lavén 
Levén Lidén Lindén Litzén Lodén Lovén Lundén 
Lydén Malmén Modén Morén Myrén Nerén Nihlén 
Nordén Norén Norlén Nylén Nyrén Nässén Odén 
Ohlén Ohlsén Olsén Petrén Ritzén Rosén Rydén 
Sahlén Salén Sandén Sellén Sidén Silén Sillén 
Sirén Sjödén Sundén Sylvén Taxén Thalén Thorén 
Thorsén Torén Uddén Wahlén Walldén Vallén Wal-
lén Wesslén Vidén Widén Widén Wilén Willén Wirén 
Wisén Åhlén Öhlén

106

tvåstaviga -in-
namn

Ahlin Alin Belin Berglin Berlin Björlin Bodin Bohlin 
Bolin Borglin Borin Brandin Brodin Brolin Brundin 
Bäcklin Collin Dahlin Dalin Delin Edin Elvin Flo-
din Florin Forslin Fredin Frödin Gelin Gerdin Gra-
din Grandin Göthlin Halldin Hallin Hamrin Hedin 
Helin Helmin Hemlin Herlin Herrlin Heurlin Hultin 
Juhlin Julin Kallin Kjellin Kumlin Landin Laurin 
Ledin Lodin Lundin Ländin Marin Medin Melin 
Mellin Modin Mohlin Molin Morin Myrin Nordin 
Norin Norlin Nylin Ohlin Olin Paulin Rhodin Rodin 
Rohdin Rudin Rydin Rödin Sahlin Sandin Sche-
din Schelin Sedin Sehlin Selin Sellin Sjödin Sjölin 
Skarin Sköldin Staflin Stattin Sundin Svedin Sverin 
Thelin Thorin Thulin Tibblin Uddin Uhlin Wahlin 
Vallin Wallin Vedin Wedin Welin Wendin Vestin 
Westin Westlin Westrin Wåhlin Åhlin Öhlin Östlin

114

trestaviga -in-
namn

Aspelin Avelin Bendelin Bergelin Gardelin Gavelin 
Hagelin Kolmodin Littorin Sandelin Siggelin Sun-
delin Theorin Werkelin Victorin Wängelin

16

-ell-namn Annell Arnell Axell Bodell Borell Brunzell Cardell 
Danell Egnell Enell Fagrell Forsell Forssell Fridell 
Frisell Fritzell Gardell Hanell Hartzell Hörnell 
Laurell Leksell Lexell Lignell Lindell Lundell 
Magnell Martell Morell Nordell Norell Odell Rosell 
Rydell Sandell Strandell Sundell Thorell Thorsell 
Thunell Tisell Torell Wicksell Widell Winell Åsell

46
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Två- och trestaviga namn i 50 %-urvalet som slutar på -én, -in eller -ell, men som 
av olika anledningar har ställts utanför de vidare undersökningarna, listas i tabell 
4. Några av dessa namn ligger helt uppenbart utanför de undersökta namngrup-
perna, men eftersom det material jag arbetar med endast är skriftligt, har jag valt 
att inte utesluta några två- eller trestaviga namn som de facto slutar på -én, -in 
eller -ell på basis av det jag själv vet, eller tror mig veta, om hur namnet uttalas.

Tabell 4. Två- eller trestaviga namn på -én, -in eller -ell som inte ingår i 
undersökningarna.

Anledning för uteslutning Namn
Sammanfall med förnamn Martin Severin Valentin Wallentin
Sammanfall med appellativ Apell Hermelin Rubin Syrén
Icke-svenskspråkig namnbildning Amin Aydin Cetin Campbell Gauffin Gültekin 

Hossain Hussain Hussein Keskin Levin Lewin 
Sahin Saygin Taskin Yalcin Yassin

2.4. Metod
Undersökningar av grupperna av namn på -én, -in respektive -ell har utförts 
med de material- och namnavgränsningar som presenterats i avsnitten 2.2–2.3. 
De förekommande namnen har taggats och därefter har jag beräknat frekven-
ser för de olika namngrupperna i Sveriges 21 län. Jag har undersökt både frek-
venserna för antalet namn i förhållande till det totala antalet namn i urvalet, 
och antalet bärare i förhållande till befolkningen i urvalet. Dessa värden pre-
senteras i procentform i tabeller och stapeldiagram. De båda metoderna, andel 
namn eller andel bärare, jämförs i anslutning till varje avsnitt.

För undersökningarna om enskilda efternamn utgår jag från de fem vanligaste 
efternamnen, alltså en toppnamnsmetod. Den tillämpas på varje kategori dels 
för riket som helhet, dels för varje län. Jag diskuterar de fem vanligaste namnen 
i landet, och dessutom ett urval av de namn som är bland de fem vanligaste i 
något län. Jag använder då också uppgifter om namnens läns- och riksfrekvenser, 
som har beräknats på databasen som helhet, alltså ner till 11 bärare. Eftersom 
enskilda namns frekvenser ligger på en lägre nivå än namngruppernas, använder 
jag enheten promille (‰), dvs. tusendelar. I vissa fall kommenterar jag enskilda 
namns troliga upphov, men detta är inte undersökningens fokus.

För uppgifter om förekommande namn och namnbruk i anslutning till frå-
gorna om namnavgränsningar har jag använt både SCB:s namnsök och Skatte-
verkets namnsök. SCB:s namnsök omfattar namn som bärs av minst två perso-
ner och uppdateras årligen. Skatteverkets namnsök tar med även namn som har 
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endast en bärare och uppdateras varje vecka. Å andra sidan anger Skatteverket 
inte namnbärarnas kön.

3. Resultat
I detta avsnitt presenteras den geografiska utbredningen dels för varje namn-
grupp som just grupp, dels för några av de enskilda namn som ingår. Efter-
namnen på -én avhandlas först, därefter de på -in och slutligen de på -ell. Efter-
som redovisningen baseras på den svenska länsindelningen, finns i fig. 1 en 
karta över denna.

Fig. 1. Karta över Sveriges 
länsindelning. Källa: https://
www.scb.se/contentassets/1e
02934987424259b730c5e9a8
2f7e74/lan_namn.pdf (hämtat 
2020-05-20).
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3.1. Gruppen efternamn på -én
3.1.1. Antal efternamn på -én

Tabell 5. Antal namn på -én i 50 %-urvalet (oavsett antal bärare).

Län Antal olika 
namn

Antal namn 
på -én

Andel namn 
på -én (%)

Uppsala län 718 29 4,0
Västra Götalands län 679 27 4,0
Stockholms län 2 736 99 3,6
Östergötlands län 527 19 3,6
Västmanlands län 678 20 2,9
Hallands län 320 9 2,8
Västernorrlands län 190 5 2,6
Södermanlands län 589 15 2,5
Kalmar län 204 5 2,5
Värmlands län 252 6 2,4
Dalarnas län 379 9 2,4
Skåne län 605 14 2,3
Kronobergs län 275 6 2,2
Jönköpings län 433 9 2,1
Örebro län 506 10 2,0
Blekinge län 156 3 1,9
Jämtlands län 235 4 1,7
Gävleborgs län 287 3 1,0
Gotlands län 190 1 0,5
Norrbottens län 192 1 0,5
Västerbottens län 142 0 0,0
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I tabell 5 presenteras antalet efternamn på -én i Sveriges län, sorterade i fal-
lande ordning efter andel. De län som har störst andel namn på -én är Uppsala, 
Västra Götalands, Stockholms och Östergötlands län (3,6–4,0 %). De flesta län 
har mellan 1,7 och 2,9 %. Andelen är 1,0 % i Gävleborgs län och 0,5 % eller 
lägre i Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län. De procentuella ande-
larna presenteras i form av ett stapeldiagram i fig. 2.

Fig. 2. Andel efternamn på -én i materialet, oavsett antal bärare.

3.1.2. Antal bärare av efternamn på -én
I tabell 6 presenteras länsvisa förekomster av -én-namn räknat i antalet bärare. 
Samma fyra län, Stockholms, Uppsala, Östergötlands och Västra Götalands 
län, ligger högst även räknat på detta sätt, med andelar mellan 1,7 och 2,3 %. 
Västmanlands, Jönköpings, Södermanlands, Kalmar, Dalarnas, Örebro och 
Hallands län har 1,0–1,4 %, Kronobergs, Västernorrlands, Värmlands och 
Gävleborgs län mellan 0,6 och 0,9 %, och slutligen Blekinge, Jämtlands, Skåne, 
Gotlands, Norrbottens och Västerbottens län 0,5 % eller lägre. I fig. 3 presente-
ras samma värden i diagramform. I fig. 4 visas fördelningen på en karta.
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Tabell 6. Antal bärare av efternamn på -én i 50 %-urvalet.

Län Antal 
personer i 
urvalet

Antal bärare 
av namn på 
-én

Andel 
namnbärare 
på -én (%)

Stockholms län 1 081 529 24 514 2,3
Uppsala län 172 750 3 541 2,0
Östergötlands län 218 971 3 865 1,8
Västra Götalands län 807 610 13 550 1,7
Västmanlands län 129 560 1 798 1,4
Jönköpings län 170 664 2 074 1,2
Södermanlands län 138 822 1 612 1,2
Kalmar län 116 948 1 216 1,0
Dalarnas län 138 760 1 405 1,0
Örebro län 142 715 1 430 1,0
Hallands län 153 453 1 470 1,0
Kronobergs län 93 639 860 0,9
Västernorrlands län 121 084 1 045 0,9
Värmlands län 136 997 946 0,7
Gävleborgs län 139 111 792 0,6
Blekinge län 76 433 372 0,5
Jämtlands län 63 250 286 0,5
Skåne län 637 186 2 402 0,4
Gotlands län 28 610 79 0,3
Norrbottens län 124 819 273 0,2
Västerbottens län 130 687 0 0,0

Fig. 3. Andel bärare av efternamn på -én i materialet.
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Fig. 4. Geografisk fördel-
ning för andelen bärare av 
efternamn på -én i materialet. 
Gråvitt 0,0–0,5 %, ljus-
grått 0,6–1,0 %, mörkgrått 
1,2–1,8 %, svart 2,0–2,3 %.

3.1.3. Jämförelse mellan andelen namn och andelen 
namnbärare för efternamn på -én

Fig. 5 visar hur värdena för andelen namn och andelen namnbärare förhål-
ler sig till varandra. Den övre, ljusare linjen anger andelen namn, medan den 
nedre, mörkare anger andelen bärare. Länen är uppställda i fallande rangord-
ning efter andelen bärare. För nästan alla län är andelen namn en bra bit högre 
än andelen namnbärare, vilket beror på att de undersökta namnen inte är de 
mest högfrekventa. Som fig. 5 visar, har linjerna för andelen namn och andelen 
bärare ganska stora avvikelser. Att den ljusa linjen ligger högt över den mörka 
innebär att antalet -én-namn är stort i förhållande till antalet namn av andra 
slag, men att -én-namn inte är så högfrekventa. Om linjerna ligger närmare 
varandra innebär det att andelen -én-namn är lägre, men att de som finns i gen-
gäld har fler bärare. Som figuren visar, är det relativt många olika, men mindre 
frekventa -én-namn i Uppsala, Västra Götalands, Hallands, Västernorrlands, 
Värmlands och Skåne län. Gävleborgs, Jönköpings och Örebro län sticker ut i 
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omvänt avseende, dvs. de har färre, men mer frekventa -én-namn. Som tabell 5 
visar har Gävleborgs län bara tre efternamn på -én i urvalet. Även Blekinge län 
har tre efternamn på -én, men dessa bärs alltså av en mindre andel av länsbe-
folkningen än de tre namnen i Gävleborgs län.

Fig. 5. Jämförelse mellan andelen namn på -én (ljusare linje) och andelen namnbärare på -én 
(mörkare linje).

3.2. Enskilda efternamn på -én
De efternamn på -én som är vanligast i riket som helhet är Rosén, Lindén, 
Norén, Franzén och Rydén. Toppnamnet Rosén är emellertid mindre vanligt 
i Norrlandslänen: varken i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller 
Norrbottens län finns det med bland de fem vanligaste -én-namnen, och inte 
heller i Värmlands eller Gotlands län. Men placeringen på en topplista avgörs 
förstås av hur många andra högfrekventa -én-namn ett visst län har. Tittar man 
på länsvisa frekvenser i databasen som helhet, ser man att namnet Rosén före-
kommer i hela landet, om än med de lägsta frekvenserna (runt 0,2–0,4 ‰) i 
Norrbottens, Västernorrlands, Värmlands, Västerbottens och Jämtlands län. 
Den högsta frekvensen, 1,4 ‰, finns i Gävleborgs län. Även Östergötlands, 
Kalmar, Kronobergs, Dalarnas och Jönköpings län har relativt höga frekven-
ser, på 1 ‰ eller mer. Frekvensen för riket som helhet är 0,76 ‰.

Lindén kommer inte heller upp på 5-i-topp norr om Gävleborgs län, och 
inte heller i Värmlands, Västra Götalands eller Gotlands län. Frekvenserna ger 
ungefär samma bild: norr om Gävleborgs län samt i Värmlands län är frek-
venserna låga, mellan 0,10 och 0,43 ‰. Vanligast är namnet i Jönköpings län 
(1,1 ‰), tätt följt av Östergötlands, Blekinge, Uppsala, Dalarnas och Skåne län. 
Rikssnittet är 0,67 ‰.

Även Franzén, med rikssnitt 0,6 ‰, saknas på 5-i-topp för Norrlands länen, 
Dalarnas och Värmlands län. Vanligast är namnet i Kalmar län, där faktiskt 
även stavningen Fransén finns med bland de fem vanligaste -én-namnen. 
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Franzén bärs av över 2 ‰ i Kalmar län, av 1,1–1,6 ‰ i Östergötlands, Got-
lands, Jönköpings och Kronobergs län och av 0,1–0,8 ‰ i övriga län (där det 
lägsta värdet finns i Jämtlands län och det högsta i Blekinge län). Namnvarian-
ten med stavningen Fransén bärs av 0,6 ‰ i Kalmar län och av 0,2 respektive 
0,1 ‰ i Östergötlands och Kronobergs län, men är annars mycket ovanlig.

Det -én-namn som har bredast spridning över landet tycks vara Norén. Det 
saknas på 5-i-topp-listorna för Västerbottens län (som ju inte har några -én-
namn alls i det gjorda urvalet) och Gotlands län (där Franzén är det enda) 
men finns annars med överallt utom i Kalmar, Blekinge och Hallands län. Sett 
till frekvenser har det en slående jämn utbredning över landet. Undantaget är 
Gotland, där namnet saknas helt i databasen och alltså har färre än 11 bärare. 
Annars är ingen länsfrekvens lägre än 0,4 ‰ (Östergötlands och Kronobergs 
län), och de flesta län ligger runt riksfrekvensen 0,6 ‰. Det högsta värdet finns, 
något överraskande, i Norrbottens län (1,1 ‰), som i den här undersökningen 
ju uppvisar en generellt liten andel -én-namn. Tätt efter Norrbottens län följer 
Västerbottens, Uppsala och Gävleborgs län, med 0,92–0,99 ‰.

Rydén, det femte vanligaste -én-namnet i landet med rikssnitt på 0,3 ‰, 
finns på 5-i-topp endast i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Skåne län. 
Tittar man på länsvisa frekvenser av Rydén finner man att namnet har högst 
frekvenser (0,9 ‰) i Kronobergs och Jönköpings län. Även i Kalmar och Väs-
tra Götalands län är frekvenserna relativt höga (0,5 respektive 0,6 ‰), medan 
de i övriga Sverige ligger under 0,4 ‰. Detta kan, som även påpekats av 
Björk (2002 s. 15), jämföras med ortnamnsefterleden ryd, som har sin främ-
sta utbredning i Småland, Blekinge, Östergötland och delar av Västergötland 
(Ståhl 1976 s. 85).

Även andra -én-namn har lokal utbredning. Andrén är det näst vanligaste 
-én-namnet i Hallands län och det tredje vanligaste i Västra Götalands län. 
Länsfrekvenserna visar att det är ett namn med västlig tyngdpunkt: 0,75 ‰ i 
Hallands län, 0,65 ‰ i Västra Götalands län, 0,49 ‰ i Värmlands län, 0,40 ‰ i 
Dalarnas län men under 0,30 ‰ i övriga län. Riksfrekvensen är 0,32 ‰.

Lidén har två centra, dels i Västernorrlands och Västerbottens län, med frek-
venser på 0,7–0,8 ‰, dels i Värmlands och Västra Götalands län, med frekvenser 
runt 0,4–0,5 ‰. I riket är frekvensen 0,28 ‰. Nylén är det näst vanligaste -én-
namnet i Västernorrlands län. Frekvensen där är 0,83 ‰. I Västerbottens län är 
frekvensen 0,55 ‰, men i övriga län runt 0,4 ‰ eller lägre. Rikssnittet är 0,23 ‰.

Ett annat -én-namn med lokal prägel är Fahlén, toppnamn i Västernorr-
lands län och trea i Jämtlands. Frekvensen är drygt 1 ‰ i Västernorrlands län, 
drygt 0,5 ‰ i Jämtlands län, drygt 0,3 ‰ i Västerbottens län men bara runt en 
kvarts promille eller lägre i de övriga länen – och allra lägst är värdena i södra 
Sverige. I landet som helhet är frekvensen 0,15 ‰.
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Axén har sin högsta frekvens, 0,51 ‰, i Östergötlands län. Frekvensen i 
Södermanlands län är 0,24 ‰ och i övriga län 0,14 ‰ eller lägre. Rikssnittet 
är 0,09 ‰. Myrén, med rikssnittet 0,08 ‰, har sin högsta frekvens, 0,53 ‰, 
i Värmlands län. Därpå följer Kalmar län med 0,24 ‰. Dessa båda län samt 
Väster norrlands län (0,20 ‰), Hallands län (0,16 ‰) och Jämtlands län (0,15 ‰) 
är de enda som har frekvenser över 0,10 ‰.

Det finns också namn som ligger högt i ett enda län. Amrén är det vanligaste 
-én-namnet i Jämtland. Det är inget högfrekvent namn där heller, men frekven-
sen 0,6 ‰ är ändå närmare 10 gånger så hög som i något annat län, och riks-
snittet är bara 0,03 ‰. Det är rimligt att anta att namnet är bildat till östjämtska 
ortnamn som Ammer och Ammerån.

3.3. Gruppen efternamn på -in
Som nämnt i avsnitt 2.3 omfattar den här undersökningen både två- och tresta-
viga efternamn på -in. Dessa har räknats ihop, men förekomsten av namn av 
respektive slag redovisas också separat.

3.3.1. Antal efternamn på -in
I tabell 7 presenteras länsvis antal namn på -in. Fig. 6 visar samma uppgifter 
grafiskt. För andelen efternamn på -in har Västernorrlands län en överlägsen 
tätplacering: hela 13,2 % av namnen i länets 50 %-urval är -in-namn. På andra 
plats, men en bra bit under, finns Gävleborgs län med 8,7 %. Gotlands län lig-
ger trea med 7,9 %. Minst andel -in-namn finns i Västerbottens, Kronobergs 
och Kalmar län. I fig. 7 och 8 finns diagram för enbart tvåstaviga respektive 
enbart trestaviga -in-namn. Det län som uppvisar den största skillnaden mellan 
fig. 6 och 7 (summan av de två- och trestaviga namnen respektive enbart de 
tvåstaviga) är Gotlands län. När de trestaviga namnen räknas in finns Gotland 
på tredje plats; när de inte ingår hamnar Gotland i stället på åttonde plats. Som 
fig. 8 visar är det just på Gotland som de trestaviga -in-namnen har högst frek-
vens.

Övriga skillnader mellan att räkna in de trestaviga namnen eller att inte 
göra det, består i att dels Västmanlands och Örebro län, dels Stockholms och 
Östergötlands län byter plats. Om de trestaviga namnen ingår, ligger namn-
frekvensen högre i Västmanlands än i Örebro län, samt högre i Stockholms 
än i Östergötlands län. De parvisa skillnaderna mellan dessa län är dock små.
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Tabell 7. Antal efternamn på -in i 50 %-urvalet (oavsett antal bärare). Inom 
parentes i spalt 3 anges antalet trestaviga namn, och inom parentes i spalt 4 
hur stor procentuell andel dessa utgör.

Län Antal olika 
namn

Antal namn på -in Andel namn 
på -in (%)

Västernorrlands län 190 25 13,2
Gävleborgs län 287 25 8,7
Gotlands län 190 15 (varav 5 trestaviga) 7,9 (2,6)
Jämtlands län 235 16 6,8
Uppsala län 718 47 (varav 3 trestaviga) 6,5 (0,4)
Västmanlands län 678 41 (varav 1 trestavigt) 5,9 (0,1)
Örebro län 506 30 5,7
Södermanlands län 589 32 5,3
Västra Götalands län 679 33 4,5
Skåne län 605 27 4,5
Stockholms län 2 736 120 (varav 10 trestaviga) 4,4 (0,4)
Östergötlands län 527 23 (varav 1 trestavigt) 4,4 (0,2)
Dalarnas län 379 15 4,0
Jönköpings län 433 14 3,2
Värmlands län 252 8 3,2
Hallands län 320 9 2,8
Norrbottens län 192 5 2,6
Blekinge län 156 4 2,6
Västerbottens län 142 3 2,1
Kronobergs län 275 5 1,8
Kalmar län 204 3 1,5
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Fig. 6. Andel två- och trestaviga -in-namn i materialet, oavsett antal bärare.

Fig. 7. Andel tvåstaviga -in-namn i materialet, oavsett antal bärare.

Fig. 8. Andel trestaviga -in-namn i materialet, oavsett antal bärare.
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3.3.2. Antal bärare av efternamn på -in
Jämför man tabellerna 5 och 8, frekvenser för antalet namn och antalet bärare, 
kan man konstatera att Västernorrlands län får en ännu starkare dominans om 
man ser till antalet namnbärare: frekvensen 10,3 % är mer än dubbelt så stor 
som hos tvåan Gävleborgs län, med 4,9 %. De flesta län kommer i stort sett i 
samma ordning i tabellerna, men Stockholms län har ett relativt starkare värde 
för antalet bärare än för antalet namn. Där finns alltså en större koncentration 
runt ett mindre antal -in-namn, snarare än många olika, men ovanligare namn.

Tabell 8. Antal bärare av efternamn på -in i 50 %-urvalet.

Län Antal 
personer 
totalt

Antal bärare av namn  
på -in

Andel 
namnbärare 
på -in (%)

Västernorrlands län 121 084 12 415 10,3
Gävleborgs län 139 111 6 821 4,9
Gotlands län 28 610 1 339 (varav 373 trestaviga) 4,7 (1,3)
Uppsala län 172 750 7 579 (varav 192 trestaviga) 4,4 (0,1)
Jämtlands län 63 250 2 549 4,0
Stockholms län 1 081 529 42 635 (varav 1 598 trestaviga) 3,9 (0,1)
Västmanlands län 129 560 4 245 (varav 45 trestaviga) 3,3 (0,03)
Södermanlands län 138 822 4 065 2,9
Örebro län 142 715 4 033 2,8
Dalarnas län 138 760 3 475 2,5
Västra Götalands län 807 610 17 673 2,2
Skåne län 637 186 12 224 1,9
Östergötlands län 218 971 4 005 (varav 92 trestaviga) 1,8 (0,04)
Jönköpings län 170 664 2 572 1,5
Värmlands län 136 997 1 591 1,2
Hallands län 153 453 1 645 1,1
Västerbottens län 130 687 1 186 0,9
Norrbottens län 124 819 1 128 0,9
Blekinge län 76 433 566 0,7
Kronobergs län 93 639 612 0,7
Kalmar län 116 948 686 0,6
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Fig. 9. Andel bärare av två- och trestaviga efternamn på -in i materialet.

Fig. 10. Andel bärare av tvåstaviga efternamn på -in i materialet.

Fig. 11. Andel bärare av trestaviga efternamn på -in i materialet.

I fig. 10 och 11 visas antalet bärare av enbart tvåstaviga respektive enbart 
trestaviga -in-namn. På samma sätt som när man räknar på antalet namn, är 
det framför allt Gotlands län som påverkas av om de trestaviga namnen ingår 
eller inte. Räknat i antal bärare flyttas Gotland från tredje till sjätte plats om 
de trestaviga namnen räknas bort – att jämföra med tredje till åttonde plats 
om man, som i föregående avsnitt, räknar på antalet namn. Det innebär alltså 
att de trestaviga -in-efternamnen på Gotland inte bara är många till antalet, 
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utan också har många bärare. Precis som i fig. 8, för antalet trestaviga namn, 
är det bara en handfull län som är representerade, eftersom de flesta län inte 
har några trestaviga -in-namn i det gjorda urvalet. Det innebär förstås inte att 
sådana inte finns, bara att de är mindre frekventa. 

I fig. 12 visas en karta över den geografiska fördelningen av andelen bärare 
av två- och trestaviga -in-namn i den här undersökningen.

Fig. 12. Geografisk fördelning 
för andelen bärare av efternamn 
på -in i materialet. Gråvitt 
0,6–1,5 %, ljusgrått 1,8–3,3 %, 
mörkgrått 3,9–4,9 %, svart 
10,3 %.

3.3.3. Jämförelse mellan andelen namn och andelen 
namnbärare för efternamn på -in

Fig. 13 visar en jämförelse mellan de båda mätmetoderna, med antalet namn 
i den ljusare linjen och antalet bärare i den mörkare. Linjerna är jämnare här 
än de var för -én-namnen. Stockholms län sticker dock ut, vilket vi även såg 
i de föregående tabellerna: här är antalet namn lägre, trots ett relativt stort 
antal namnbärare. Samma sak, om än i mindre mån, gäller Dalarnas län. I bl.a. 
Gävleborgs, Jämtlands och Örebro län är förhållandet motsatt: fler olika namn, 
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men med färre sammanlagda bärare. Man kan notera att både Gävleborgs och 
Jämtlands län gränsar till det stora centrumområdet Västernorrlands län.

Fig. 13. Jämförelse mellan andelen namn på -in (ljusare linje) och andelen namnbärare på -in 
(mörkare linje).

3.4. Enskilda efternamn på -in
De -in-namn som har högst frekvens på riksbasis är Lundin, Wallin, Nordin, 
Melin och Sundin. Lundin är vanligast också på så sätt att det finns med bland 
de fem vanligaste -in-namnen i samtliga län. Rikssnittet är 1,6 ‰, och de flesta 
län har frekvenser ungefär på den nivån. Den högsta frekvensen, 2,9 ‰, finns 
i Uppsala län. Västernorrlands län ligger tätt därefter med 2,7 ‰. Även Söder-
manlands, Gotlands och Dalarnas län ligger över rikssnittet, med 2,1–2,2 ‰. 
De lägsta värdena finns i Värmlands och Norrbottens län, som båda har 0,9 ‰.

Wallin, rikstvåan, finns med på -in-namnens 5-i-topp i alla län förutom 
Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. Frekvensen för landet som 
helhet är 1,3 ‰. Det högsta värdet finns på Gotland, där 3,0 ‰ heter Wallin. 
Därefter följer Gävleborgs och Uppsala län med 2,3 respektive 2,0 ‰. De läg-
sta värdena finns i Kronobergs, Kalmar och Västerbottens län (alla 0,7 ‰).

Nordin är det vanligaste -in-namnet i många av Norrlandslänen, men sak-
nas i stället på 5-i-topp för Östergötlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. 
Riksfrekvensen är 1,1 ‰. Namnet är ganska vanligt i Gävleborgs och Jämt-
lands län, där frekvenserna är 2,7 ‰, och enormt vanligt i Västernorrlands län, 
som har hela 9,4 ‰. Nordin bärs av 10 762 personer i hela landet, och av dessa 
bor 2 269 personer, dvs. 21 % av landets bärare, i Västernorrlands län, trots 
att länsbefolkningen bara utgör 2,5 % av landets befolkning. Namnet är fak-
tiskt vanligast i Västernorrlands län inte bara räknat i förhållande till befolk-
ningen, utan även i absoluta tal. Lägst frekvenser finns i Kalmar, Kronobergs 
och Öster götlands län (0,3–0,4 ‰).
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Melin har ett delvis annorlunda utbredningsmönster. Västernorrlands län 
ligger visserligen i topp med 1,36 ‰, men följs ganska tätt av Gävleborgs län 
(1,11 ‰), Uppsala län (1,09 ‰) och Jönköpings län (1,00 ‰). Rikssnittet är 
0,62 ‰. På 5-i-topp-listorna saknas det i samtliga Norrlandslän samt i Värm-
lands, Gotlands, Skåne och Kalmar län – men att det saknas på topplistan för 
Västernorrlands län beror förstås på att Västernorrland är så välförsett med 
andra efternamn på -in.

Sundin finns på 5-i-topp för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Öster-
götlands, Värmlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län, men 
saknas alltså på topplistorna för större delen av Götaland, delar av Svealand 
och nordligaste Norrland. Ser man till frekvenser ligger återigen Västernorr-
lands län i topp med 2,43 ‰, följt av Jämtlands län (2,33 ‰), Gävleborgs län 
(2,03 ‰) samt Uppsala och Dalarnas län (båda 0,90 ‰). Rikssnittet är 0,57 ‰.

Även Sjödin är ett Västernorrlandsnamn, som bärs av 6,0 ‰ av länets 
befolkning. Det innebär att Sjödin och Nordin tillsammans bärs av 15 ‰, alltså 
1,5 %, av västernorrlänningarna. En dryg fjärdedel av landets alla Sjödin bor i 
Västernorrlands län, och liksom för Nordin har länet det högsta antalet bärare 
även i absoluta tal (1 458 personer). I det övriga landet bärs Sjödin av 2,25 ‰ i 
Jämtlands län, 1,41 ‰ i Västerbottens län, 1,21 ‰ i Gävleborgs län och annars 
under 1 ‰. Rikssnittet är 0,55 ‰.

Det näraliggande Sjölin har, intressant nog, ett helt annat utbrednings mönster: 
Här finns det högsta värdet, 0,51 ‰, i Skåne län. På delad andraplats finns 
Jönköpings och Gävleborgs län, båda med 0,41 ‰. Därefter följer Hallands län 
med 0,34 ‰ och Västernorrlands med 0,30 ‰. Det tycks alltså finnas ett huvud-
område i Sydsverige, i Skåne, Hallands och Jönköpings län, och ett biområde i 
Gävleborgs och Västernorrlands län. I övriga län ligger värdena under rikssnittet 
0,26 ‰. Man kan anta att både Sjödin och Sjölin är bildade till ortnamnselemen-
tet sjö, men har olika inskottskonsonanter för undvikande av hiatus.7

Hallin, rikssnitt 0,30 ‰, är vanligast på Gotland (1,87 ‰) men med Väster-
norrland som god tvåa (1,07 ‰). Omvänt är Molin vanligast i Västernorrlands 
län (1,53 ‰) men har Gotlands län (1,42 ‰) strax därefter. Trea och fyra är 
Jämtlands och Örebro län, med frekvenserna 1,19 ‰ respektive 1,17 ‰. Riks-
snittet är 0,53 ‰.

Även för namnet Edin har Västernorrlands län en stark ställning: frek-
vensen är 1,90 ‰, att jämföra med rikets 0,24 ‰. Efter Västernorrlands län 

7 Om dylika konsonantinskott skriver Tegnér (1882 s. 107 f.): »Då alla de klassiska namnändel-
serna börja med vokal, foga de sig ej bekvämligen till vokaliskt slutande svenska ord, såsom bo, 
bro. I sådana fall inskjuter man gärna en konsonant, vanligen d. [---] Skälet, hvarför just d valdes 
till sammanbindning, är lätt insedt: man gick ut från analogien af ortnamn med ett förflygtigadt 
slutande -d. I Blacksta, Fresta igenkände man t. ex. lätt ett -stad och kunde därför med skäl 
bilda namnen Blacksta-d-ius, Fresta-d-ius.»
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kommer ett rejält mellanrum ner till Jämtlands län (0,93 ‰), Norrbottens län 
(0,86 ‰), Uppsala län (0,60 ‰) och Västerbottens län (0,52 ‰).

Thulin har sin högsta frekvens, 0,63 ‰, i Skåne län. Rikssnittet är 0,24 ‰ 
och strax däröver ligger Uppsala och Kronobergs län (båda 0,29 ‰) samt Hal-
lands län (0 27 ‰). Västernorrlands län har färre än 11 bärare. Även Ahlin är 
mindre vanligt i Västernorrlands län. Riksfrekvensen är 0,24 ‰ och namnet 
har högst frekvens, 1,78 ‰, på Gotland. Därefter kommer Västmanlands län 
(0,54 ‰) och Södermanlands län (0,46 ‰).

Morin är ett av få -in-namn som har sin högsta frekvens i Norrbottens 
län: 0,94 ‰ mot rikets 0,11 ‰. På andra och tredje plats finns Jämtlands län 
(0,33 ‰) och Blekinge län (0,28 ‰). Även Gävleborgs län (0,23 ‰) ligger en 
bit över rikssnittet.

Gotland är det enda län som har ett trestavigt -in-namn på 5-i-topp-listan, 
nämligen Gardelin, som där är det tredje vanligaste -in-namnet efter Wallin och 
Lundin. Gardelin bärs av 2 ‰ på Gotland, men i övriga Sverige är det mycket 
ovanligt, med ett rikssnitt på 0,03 ‰. Endast Stockholms, Kalmar och Östergöt-
lands län har mer än 10 bärare, och i dessa län är frekvenserna låga. Sannolikt 
har Gardelin bildats i anslutning till det gotländska sockennamnet Garde.

De vanligaste trestaviga -in-namnen på riksbasis är Hagelin, Sundelin, 
Sande lin, Gavelin och Littorin. Av dessa är det dock endast Hagelin som ligger 
inom 50 %-urvalet för riket som helhet (vilket innebär att övriga 15 trestaviga 
-in-namn i undersökningen ingår tack vare att de ligger inom 50 %-urvalet i 
ett eller flera län).

Hagelin bärs av 0,13 ‰ i riket. De högsta frekvenserna finns i Värmlands län 
(0,32 ‰) och Gävleborgs län (0,30 ‰). Även i Uppsala, Kalmar och Östergöt-
lands län ligger frekvenserna över rikssnittet, med 0,21–0,24 ‰. Sundelin är ett 
Norrlandsnamn, som bärs av 0,59 ‰ i Västernorrlands län, 0,43 ‰ i Jämtlands 
län, 0,33 ‰ i Norrbottens och 0,23 ‰ i Västerbottens län. Rikssnittet är 0,11 ‰.

Sandelin har sin högsta frekvens, 0,66 ‰, på Gotland. Värmlands län ligger 
tvåa med 0,24 ‰, och Jämtlands län trea med 0,19 ‰. I övrigt ligger frekven-
serna runt eller under rikssnittet 0,09 ‰. Gavelin har, lite oväntat, sitt högsta 
värde i Västerbottens län: 0,38 ‰, att jämföra med rikssnittet på 0,04 ‰. Bort-
sett från Västerbottens län är det bara Västernorrlands (0,14 ‰) och Jämtlands 
(0,11 ‰) län som ligger märkbart över rikssnittet. Littorin, slutligen, bärs av 
0,15 ‰ i Värmlands län och 0,11 ‰ i Örebro län, men har i övrigt mycket låga 
frekvenser. Rikssnittet är 0,03 ‰.
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3.5. Gruppen efternamn på -ell
3.5.1. Antal efternamn på -ell

På samma sätt som i tidigare avsnitt presenteras här först, i tabell 9, antal och 
andel efternamn på -ell, sorterat efter fallande frekvens.

Tabell 9. Antal namn på -ell i 50 %-urvalet (oavsett antal bärare).

Län Antal olika 
namn

Antal namn 
på -ell

Andel namn 
på -ell (%)

Jönköpings län 433 10 2,3
Östergötlands län 527 11 2,1
Gotlands län 190 3 1,6
Södermanlands län 589 9 1,5
Västra Götalands län 679 10 1,5
Stockholms län 2 736 40 1,5
Uppsala län 718 10 1,4
Västmanlands län 678 9 1,3
Kronobergs län 275 3 1,1
Gävleborgs län 287 3 1,0
Örebro län 506 5 1,0
Kalmar län 204 2 1,0
Värmlands län 252 2 0,8
Dalarnas län 379 3 0,8
Skåne län 605 4 0,7
Blekinge län 156 1 0,6
Hallands län 320 2 0,6
Jämtlands län 235 1 0,4
Västernorrlands län 190 0 0,0
Västerbottens län 142 0 0,0
Norrbottens län 192 0 0,0

Störst andelar efternamn på -ell finns i Jönköpings och Östergötlands län, 
2,3 % respektive 2,1 %. Ett mellanområde med 1,0–1,6 % finns i Gotlands, 
Södermanlands, Västra Götalands, Stockholms, Uppsala, Västmanlands, 
Krono bergs, Gävleborgs, Örebro och Kalmar län. Andelen ligger mellan 0,4 % 
och 0,8 % i Värmlands, Dalarnas, Skåne, Hallands, Blekinge och Jämtlands 
län. Slutligen saknas namnen på -ell helt i urvalet för Västernorrlands, Väster-
bottens och Norrbottens län. I fig. 14 presenteras andelarna grafiskt.
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Fig. 14. Andel efternamn på -ell i materialet, oavsett antal bärare.

3.5.2. Antal bärare av efternamn på -ell
I fig. 15 och tabell 10 presenteras antal och andel efternamn på -ell sett till 
antalet bärare. Tittar man på antalet bärare i stället för antalet namn avancerar 
Gotlands län från tredje till första plats, och Stockholms län från sjätte till 
andra. De -ell-namn som finns där är alltså relativt frekventa. Jönköpings län 
flyttas ner från första till fjärde plats, vilket tyder på att det där snarare finns en 
större bredd av olika -ell-namn. Östergötlands län har ganska likartad place-
ring: tredje plats räknat i antal bärare mot andra räknat i antal namn.

Fig. 15. Andel bärare av efternamn på -ell i materialet.
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Tabell 10. Antal bärare av efternamn på -ell i 50 %-urvalet.

Län Antal personer 
totalt

Antal bärare av 
namn på -ell

Andel 
namnbärare 
på -ell (%)

Gotlands län 28 610 296 1,03
Stockholms län 1 081 529 9 755 0,90
Östergötlands län 218 971 1 964 0,90
Jönköpings län 170 664 1 432 0,84
Uppsala län 172 750 1 301 0,75
Södermanlands län 138 822 867 0,62
Västmanlands län 129 560 762 0,59
Västra Götalands län 807 610 4 019 0,50
Gävleborgs län 139 111 653 0,47
Skåne län 637 186 2 402 0,38
Örebro län 142 715 513 0,36
Dalarnas län 138 760 384 0,28
Kronobergs län 93 639 249 0,27
Kalmar län 116 948 271 0,23
Värmlands län 136 997 314 0,23
Blekinge län 76 433 143 0,19
Hallands län 153 453 220 0,14
Jämtlands län 63 250 86 0,14
Västernorrlands län 121 084 0 0,00
Västerbottens län 130 687 0 0,00
Norrbottens län 124 819 0 0,00
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Fig. 16. Geografisk fördelning för 
andelen bärare av efternamn på -ell 
i materialet. Gråvitt 0,00–0,14 %, 
ljusgrått 0,19–0,50 %, mörkgrått 
0,59–0,84 %, svart 0,90–1,03 %.

3.5.3. Jämförelse mellan andelen namn och andelen 
namnbärare för efternamn på -ell

Jämförelsen mellan andelen namn och andelen bärare i fig. 17 visar att kur-
vorna den här gången har ganska stora avvikelser, vilket bekräftar det som 
framgått även av tabellerna: I Gotlands och Stockholms län är de förekom-
mande -ell-namnen mer frekventa, medan det i Östergötlands och Jönköpings 
län finns fler olika -ell-namn, vilka dock har färre bärare. Även Västra Göta-
lands, Kronobergs och Kalmar län tycks uppvisa större bredd av enskilda 
efternamn på -ell, medan Skåne län har det omvända mönstret med färre, men 
mer högfrekventa namn.
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Fig. 17. Jämförelse mellan andelen namn på -ell (ljusare linje) och andelen namnbärare på -ell 
(mörkare linje).

3.6. Enskilda efternamn på -ell
Efternamnen på -ell är mindre vanliga är de på -én och -in, och ser man 
till 5-i-topp-listorna är det bara åtta län som har fem eller fler -ell-namn i 
50 %-urvalet. Dessa åtta är Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergöt-
lands, Jönköpings, Västra Götalands, Örebro och Västmanlands län. Väster-
norrlands, Västerbottens och Norrbottens län saknar -ell-namn i urvalet, Jämt-
lands och Blekinge län har ett, och Kalmar, Hallands och Värmlands län två.

De fem vanligaste -ell-namnen i landet är Lindell, Lundell, Sandell, Forsell 
och Sundell. Lindell finns på 5-i-topp i 15 län, varav på första plats i 13. Nam-
net är vanligast i Skåne, Blekinge, Jönköpings, Östergötlands, Södermanlands 
och Gotlands län, med frekvenser mellan ca 0,9 och 1,0 ‰. I de flesta andra län 
ligger frekvensen runt rikssnittet, 0,57 ‰, så namnet får nog sin topplacering 
genom en relativt jämn utbredning över stora områden. I Norrlandslänen är det 
dock mindre frekvent.

Efternamnet Lundell finns på topplistorna för tio län. Namnet får sägas ha 
centralsvensk utbredning, med högst frekvenser i Uppsala (0,65 ‰), Värm-
lands (0,56 ‰), Östergötlands (0,50 ‰), Västmanlands (0,47 ‰) och Örebro 
län (0,45 ‰). Frekvensen för landet som helhet är 0,36 ‰. Även Sandell, med 
rikssnittet 0,30 ‰, finns med på topplistorna för tio län. Högst är frekvenserna 
i Östergötlands län (0,68 ‰), Kalmar län (0,55 ‰) och Skåne län (0,45 ‰).

Forsell har sin högsta frekvens i Västerbottens län, som ju inte har något 
enda -ell-namn i 50 %-urvalet. Detta illustrerar en svaghet med 50 %-urval för 
mindre frekventa namntyper i allmänhet, och Västerbottens län i synnerhet: 
på grund av områdets höga namntäthet, riskerar namn som ändå har relativt 
många bärare att hamna utanför urvalet. Man behöver dock inte sträcka sig 
längre än till 52,2 % av länsinvånarna för att namnet ska inkluderas. Forsells 
frekvens i Västerbottens län är 0,9 ‰, så det är inget väldigt vanligt namn där 
heller. I Gävleborgs län är den drygt 0,4 ‰ och i de flesta andra län ligger den 
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runt 0,2–0,3 ‰. Rikssnittet är 0,26 ‰. Namnet finns med på 5-i-topp-listorna 
för Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Västra Götalands län.

Sundell har högst frekvens, 0,88 ‰, i Gävleborgs län. Frekvenserna i Väs-
ternorrlands och Jämtlands län ligger på 0,47 respektive 0,44 ‰ och i Dalarnas 
och Värmlands län på 0,39 respektive 0,36 ‰. Namnets frekvenser är således 
högst i Sveriges mellersta tredjedel, dvs. i södra Norrland och nordvästra Svea-
land. Rikssnittet är 0,24 ‰.

Ett flertal av efternamnen på -ell har mycket lokal utbredning, med någor-
lunda hög frekvens i ett eller ett par län, och avsevärt lägre i de flesta andra. 
Rosell är det näst vanligaste -ell-namnet i Jönköpings och Kronobergs län. 
Frekvenserna där är 0,50 respektive 0,41 ‰. Även Östergötlands län har rela-
tivt hög frekvens, 0,37 ‰, men namnet är ovanligare i resten av landet. Riks-
frekvensen är 0,18 ‰. På samma nivå i landet som helhet ligger även Norell. 
Detta namn bärs av 0,99 ‰ i Gävleborgs län, 0,55 ‰ i Dalarnas, 0,45 ‰ i 
Västernorrlands län, 0,40 ‰ i Uppsala län men är annars ovanligare.

I Värmlands län är Brunzell det vanligaste -ell-namnet, med frekvensen 
0,59 ‰ mot rikets 0,05 %. (Att Brunzell är ett typiskt Värmlandsnamn har 
konstaterats även i Frändén 2018 s. 116.) I Örebro och Gävleborgs län är nam-
nets frekvens 0,16 respektive 0,15 ‰, medan det i övriga län ligger runt eller 
under riksnivån.

Gardell, som är det vanligaste -ell-namnet på Gotland, bärs av drygt 3 ‰ 
av invånarna där men av mindre än 0,07 ‰ i Sveriges övriga län. Rikssnittet 
är 0,05 ‰. Man kan anta att Gardell, liksom det tidigare nämnda Gardelin, är 
bildat till sockennamnet Garde. Martell, Gotlands näst vanligaste -ell-namn, 
bärs av drygt 1 ‰ där men av som mest 0,05 ‰ på andra håll. Frekvensen för 
riket som helhet är 0,02 ‰.

Efternamnet Fridell, som får sägas ha ett visst allmänintresse bland nord-
ister, har riksfrekvensen 0,08 ‰. Den högsta frekvensen, 0,39 ‰, finns i Jön-
köpings län. I Kalmar län är frekvensen 0,22 ‰ och i Jämtlands län 0,21 ‰. 

Det enda -ell-namnet som finns med i Jämtlands läns urval är Åsell, som 
har frekvensen 0,68 ‰ där, 0,29 ‰ i Västernorrlands län och annars mycket 
låga frekvenser. Rikssnittet är 0,04 ‰. De tre -ell-namnen i Gävleborgs län är 
de två tidigare nämnda Norell och Sundell samt Bodell, som bärs av knappt 
0,50 ‰ i Gävleborgs län och under 0,10 ‰ i övriga län. Snittet i landet som 
helhet är 0,03 ‰.
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4. Sammanfattning, diskussion och jämförelser  
med tidigare forskning

Den här undersökningen baseras på en korpus bestående av de namn som bärs 
av 50 % av invånarna i vart och ett av landets 21 län. Detta tillvägagångssätt 
har både för- och nackdelar. Till fördelarna hör att avgränsningen har gjort det 
möjligt att tagga de ingående namnen efter namntyp men ändå få en relativt 
god representativitet över riket. En nackdel är att den ger en sämre represen-
tativitet för mindre vanliga namn och namntyper, i synnerhet i de län som 
har låg namnspridning. Av de tre namngrupper som har undersökts har -in-
namnen förekommit i 50 %-urvalet för samtliga län, medan efternamnen på 
-én och -ell har saknats i ett eller flera län. Efternamnen på -ell har konstaterats 
vara den mest lågfrekventa gruppen, vilket innebär att den valda metoden kan 
ge en något sämre beskrivning av denna namngrupp.

Ser man till den sammanlagda förekomsten av efternamn på -én, -in eller 
-ell, så som den framgår av undersökningarna, kan man konstatera att namnen 
är spridda över stora delar av landet: endast Norr- och Västerbottens län upp-
visar låga frekvenser för samtliga tre namntyper. Det har emellertid visat sig 
finnas skillnader i de olika namntypernas utbredningsmönster. Efternamnen 
på -én och -ell tycks ha relativt likartad utbredning, med kärnområden i östra 
Svealand och Götaland samt, för -én-namnens del, också i västra Götaland 
(speciellt om man ser till antalet skilda namn). Vad gäller antalet olika namn 
upp visar också -ell-namnen ett mer markerat centrum i Jönköpings och Öster-
götlands län. Efternamnen på -in har, oavsett hur man räknar, sitt absoluta 
central område i Västernorrlands län. Tittar man på enskilda namn finns det 
både de som har en typisk utbredning, dvs. liknande den som namngruppen 
har, och de som har en atypisk utbredning. Exempel på det senare är Forsell, 
som är relativt vanligt i Västerbottens län trots att -ell-namnen som grupp är 
ovanliga där, och Morin, som har sin högsta frekvens i Norrbottens län trots att 
där annars inte finns så många efternamn på -in.

Jag har gjort beräkningar baserade på både antalet olika namn och på anta-
let namnbärare för dessa namn. Dessa båda metoder har också ställts emot 
varandra. Som figurerna 5, 13 och 17 har visat, kan skillnaderna stundtals vara 
ganska stora. Båda metoderna ger intressanta resultat, men visar något olika 
saker. Det är förstås antalet bärare som visar namngruppens faktiska frekvens, 
men om antalet skilda namn av en viss typ är högt i ett område, kan det tyda på 
att namntypen där har varit särskilt produktiv. De soldatnamn som tas upp av 
Kreüger är givetvis bara en liten del av namnen på alla de indelta soldater som 
har funnits i Sverige, och det är svårt att veta om hans exempel är geografiskt 
representativa. Icke desto mindre kan man notera att det finns vissa överens-
stämmelser mellan utbredningen av de -ell-namn som finns i Kreügers tabeller 
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och utbredningen av de -ell-namn som ingår i mitt 50 %-urval. Som nämnt 
i avsnitt 1.1 tar Kreüger upp totalt åtta soldatnamn på -ell, två i Skåne, tre i 
Kronoberg, ett i Småland och två i Skaraborg. I mina undersökningar ligger 
Gotlands och Stockholms län i topp vad gäller andel bärare, men Jönköpings 
och Östergötlands län i topp för andel skilda namn. Man kan tänka sig att mel-
lersta och östra Götaland har varit ett område där -ell varit vanligt som namn-
bildande suffix, både för soldatnamn och släktnamn, och att det kan förklara 
att det där finns många olika, men mindre frekventa namn av detta slag.

I förhållande till tidigare forskning om just namnens geografiska utbred-
ning får man säga att Roland Otterbjörks (1964 s. 92) och Kajsa Björks (2001 
s. 13) uppgifter om -in-namn i trakterna kring Västernorrlands län har bekräf-
tats med råge. Björk anger resultat för enskilda efternamn på -én, men inte 
för -én-namnen som grupp annat än i sitt sammandrag, där hon skriver, om 
samtliga tre undersökta namntyper, att de »förekommer jämnt spridda över 
Sverige med undantag för en handfull namn av denna sort, som mycket kon-
centrerat uppträder i Västernorrlands län» (a.a. s. 2). Om -ell-namnen uppger 
hon att de är »väl spridda över vårt land» (a.a. s. 9). Med undantag för att -in-
namnen har ett kärnområde i Västernorrlands län stämmer inte detta överens 
med mina resultat, där efternamn på både -én och -ell är mindre vanliga i norra 
Sverige (men -in-namn å andra sidan finns med i 50 %-urvalet för samtliga län, 
medan Björks formulering kan tyda på motsatsen). Förklaringen till de dispa-
rata resultaten är sannolikt att finna i de skilda urvalsmetoder som använts.

Sveriges vanligaste -ell-namn, Lindell, uppvisar låga frekvenser i samtliga 
Norrlandslän. Björk (2001 s. 8.) skriver: »En förklaring till detta skulle kunna 
vara att trädet lind inte förekommer norröver på grund av det bistrare klima-
tet. Därför finns inte så många ortnamn i norra Sverige där ordet lind ingår 
och alltså har detta ord inte inspirerat till namnbildande norröver.» Linden 
har mycket riktigt sin huvudsakliga utbredning i södra och mellersta Sverige. 
Men tittar man på övriga svenska efternamn, finner man att de tre vanligaste 
förutom -son-namn är Lindberg, Lindström och Lindgren, som alla har för-
leden Lind-.8 Utbredningen för dessa tre namn överensstämmer inte alls med 
utbredningen av trädet lind – alla tre har nämligen sin absolut högsta frek-
vens i Västerbottens län. Lindbergs högsta frekvenser finns i Västerbottens län 
(8,4 ‰), i Gävleborgs län (5,8 ‰) och i Norrbottens och Uppsala län (4,1 ‰). 
Lindström bärs av 6,4 ‰ i Västerbottens län, 5,6 ‰ i Västernorrlands län och 
4,4 ‰ i Norrbottens län. Lindgren, slutligen, bärs av hela 9,2 ‰ i Västerbot-

8 På efternamnstopplistan på SCB:s hemsida anges Lindqvist som det tredje vanligaste icke-
son-namnet, vilket beror på att även stavningsvarianter (Lindkvist, Lindquist) är inräknade. 
Lindgren hamnar då på fjärde plats. Summerar man stavningsvarianterna -qvist, -kvist och 
-quist har alltså inte bara de tre vanligaste, utan de fyra vanligaste icke-son-namnen i Sverige 
förleden Lind-.
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tens län, 5,1 ‰ i Norrbottens län och 3,1–3,2 ‰ i Västmanlands, Gävleborgs 
och Västernorrlands län. Det tycks alltså inte finnas något enkelt samband mel-
lan utbredningen av trädet lind och efternamnsleden Lind-. Förklaringen till att 
Lindell är ovanligare i norra Sverige ligger nog snarare i att det där är vanligare 
med andra namnbildningstyper än -ell-namn, t.ex. tvåledade efternamn i Väs-
terbottens län och -in-namn i Västernorrlands län.

I Kajsa Björks undersökning från 2002 menar hon att efternamn på -ell inte 
är vanliga på Gotland, dock med undantag för Lindell (a.a. s. 11). Mina under-
sökningar ger dock vid handen att det är just på Gotland som efternamn på -ell 
har högst frekvens. Björks namnurval består av tio efternamn i varje kategori, 
som hon själv uppger »mer eller mindre slumpvis [har] lottats fram» (a.a. s. 6), 
dock med villkoret att namnen ska ha minst 1 000 bärare i landet. De tio -ell-
namn som Björk undersöker är Forsell, Lindell, Norell, Rosell, Rydell, Sandell, 
Sundell, Torell, Torsell och Widell, inklusive dessa namns stavningsvarianter 
(Björk 2002 s. 6, 13). I mitt 50 %-urval har Gotlands län tre efternamn på -ell, 
nämligen Gardell, Martell och Lindell. Det enda namn som vi båda har med är 
således Lindell, vars frekvens på Gotland är 0,8 ‰. Just detta namn är relativt 
spritt över landet, med frekvenser mellan 0,1 ‰ och 1,0 ‰ och ett rikssnitt 
på 0,6 ‰. Gotlands båda toppnamn i -ell-gruppen, Gardell och Martell, ingår 
dock inte i Björks undersökningar. Gardell bärs av 3,22 ‰ på Gotland, vilket 
kan jämföras med att det i övriga län bärs av som mest 0,07 ‰ och har ett 
rikssnitt på 0,49 ‰. Sett till antalet bärare i databasen som helhet bor 39 % av 
landets Gardell på Gotland. Martell bärs av 1,12 ‰ på Gotland, i övriga län av 
0,04 ‰ eller färre, och i landet som helhet av 0,02 ‰. Två av de tre -ell-namn 
som finns med i mitt urval har alltså stark lokal prägel – och dessa två namn 
saknas i Björks urval. Detta visar att metoden att utgå från ett antal »mer eller 
mindre slumpvis» utvalda namn för att undersöka en hel grupp namn kan ge 
missvisande resultat, eftersom många efternamn faktiskt har relativt specifik 
utbredning. Inte heller min metod kan förstås ge något heltäckande resultat. 
Men ett urval där varje läns vanligaste namn ingår bör ändå kunna ge en bättre 
bredd.

Avslutningsvis kan sägas att undersökningarna av svensk efternamns-
geografi ännu bara är i sin linda. Min förhoppning är att de metodologiska 
överväganden som tagits upp här kan komma framtida studier till gagn.
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Summary
Lundén, Lundin, Lundell

Three Swedish surname types

By Märit Frändén

This article explores surnames ending in -én, -in and -ell in modern-day Sweden, 
above all with regard to their geographical distribution. A corpus covering 50 per cent 
of the population of each county was created, and the pros and cons of this method are 
discussed. The studies carried out show that surnames in -in have a strong regional 
centre in Västernorrland county in the north, while names in -én and -ell seem to be 
commonest in the south-east of the country. The distribution of the most common 
individual surnames from these categories is also investigated. Many names exhibit 
typical distribution patterns, i.e. in line with what would be expected based on the 
distribution of the category to which they belong, whereas other have atypical distri-
butions, i.e. the individual name shows a different pattern from the name category as 
a whole. Surnames in -ell are the group with the lowest frequency, which also makes 
them least well suited to the method used. In this group in particular, there are many 
names that have a local centre with a higher frequency, but very low frequencies in the 
rest of the country.
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Förkortningar

ANF	 =	Arkiv	för	nordisk	filologi
APhS	 =	Acta	philologica	Scandinavica
AS = Anthroponymica Suecana
ATA	 =		Antikvarisk-topografiska	arkivet,	

RAÄ
bek	 =	beskrivning	till	ekonomisk	karta
BK	 =		Bergens	kalvskinn.	Utg.	av	O.-J.	

Johannessen	(2016)
BNF = Beiträge zur Namenforschung
BSH	 =		C.	G.	Styffe,	Bidrag	till	Skandina

viens	historia	ur	utländska	arkiver
BØ	 =	Bustadnavn	i	Østfold
DAG	 =		Dialekt-,	namn-	och	folkminnes-

arkivet	i	Göteborg
db = dombok
DD	 =	Diplomatarium	Danicum
DDal	 =	Diplomatarium	Dalekarlicum
DFU	 =		Dialekt-	och	folkminnesarkivet	i	

Uppsala,	Isof
DGP	 =	Danmarks	gamle	Personnavne
DI	 =	Diplomatarium	Islandicum
DMS	 =	Det	medeltida	Sverige
DN	 =	Diplomatarium	Norvegicum
DR = Danmarks Runeindskrifter
DRA	 =	Rigsarkivet,	København
DRAp = pergamentsbrev i DRA
DRApp = pappersbrev i DRA
DRB = Danmarks Riges Breve
DS = Danmarks Stednavne
DSt	 =		B.	Jørgensen,	Danske	stednavne	

(3.	udg.,	2008)
DSÅ	 =		J.	Kousgård	Sørensen,	Danske	 

sø-	og	ånavne	(1968–96)
ek = ekonomisk karta
FMU	 =	Finlands	medeltidsurkunder
FRA	 =	Riksarkivet,	Helsingfors
Fv = Fornvännen
G	 =		Generalstabens	karta	över	 

Sverige,	södra	delen
gd	 =	gård
GFR	 =		Konung	Gustaf	den	förstes	 

regi stratur
glk	 =	geologisk	karta
Gn	 =		Generalstabens	karta	över	 

Sverige,	norra	delen

GR	 =		Gotlands	runinskrifter	1–2	(SRI	
11–12)

GR3	 =		Manuskript	till	Gotlands	runin
skrifter	3	samt	supplement	till	
GR.	(https://www.raa.se/kultur
arv/runor-och-runstenar/digitala-
sveriges-runinskrifter/gotlands-
runinskrifter-3/)

GsR	 =		Gästriklands	runinskrifter	
(SRI	15:1)

hd = härad
hgd	 =	herrgård
Isof	 =		Institutet	för	språk	och	folkmin

nen
jb = jordebok
JHD	 =		Jämtlands	och	Härjedalens	diplo

matarium
jr = jordregister
KA	 =		Kammararkivet	(i	SRA),	Stock

holm
kb = kyrkbok
KB	 =	Kungliga	biblioteket,	Stockholm
KL	 =		Kulturhistoriskt	lexikon	för	nord

isk	medeltid
KrA	 =	Krigsarkivet,	Stockholm
l.	 =	län
LB	 =		M.	Lundgren,	E.	Brate	&	E.	H.	

Lind,	Svenska	personnamn	från	
medel	tiden	(1892–1934)

Lind	 =		E.	H.	Lind,	Norsk-isländska	
dopnamn	ock	fingerade	namn	från	
medeltiden	(1905–15)

Lind	Bin.	 =		E.	H.	Lind,	Norsk-isländska	
personbinamn	från	medeltiden	
(1920–21)

Lind	Suppl.	=		E.	H.	Lind,	Norsk-isländska	
dopnamn	ock	fingerade	namn	
från	medeltiden.	Supplementband	
(1931)

LMA =  Lantmäterimyndigheternas arkiv 
(Landsarkivet,	Härnösand)

LSA	 =		Lantmäteristyrelsens	arkiv	
(i	SRA)

LSB	 =		Linköpings	stadsbibliotek:	Stifts-
biblioteket

LSBp = pergamentsbrev i LSB
LUB	 =	Lunds	universitetsbibliotek
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LUP	 =		L.	Peterson,	Lexikon	över	urnor
diska	personnamn		(http://www.
www.isof.se)	(2004)

ml	 =	mantalslängd
MM	 =	Maal	og	minne
NE	 =	O.	Rygh,	Norske	Elvenavne
NEn	 =	Nationalencyklopedin
NG	 =	O.	Rygh,	Norske	Gaardnavne
NG	Indl.		 =		O.	Rygh,	Norske	Gaardnavne.	

In	dledning
NÍ	 =		G.	Kvaran	&	S.	Jónsson,	Nöfn	

Íslendinga	(1991)
NIYR	 =		Norges	innskrifter	med	de	yngre	

runer
NIÆR	 =		Norges	Indskrifter	med	de	ældre	

runer
NK	 =	Nordisk	kultur
NN = Namn og nemne
NO	 =	Norsk	ordbok
NoB = Namn och bygd
NPL	 =		K.	Kruken	&	O.	Stemshaug,	

Norsk	personnamnleksikon	
(2.	utg.,	1995)

NRA	 =	Riksarkivet,	Oslo
NRL	 =		L.	Peterson,	Nordiskt	runnamns-

lexikon	(5	rev.	utg.,	2007)
NSL	 =		Norsk	stadnamnleksikon.	Red.	

av	J.	Sandnes	&	O.	Stemshaug	
(4.	utg.,	1997)

NäR	 =	Närkes	runinskrifter	(SRI	14:1)
OAU	 =		Ortnamnsarkivet	i	Uppsala,	sam

lingar,	Isof
OAUjb	 =		excerpter	i	OAU	ur	kameralt	

material	i	SRA
ODS	 =	Ordbog	over	det	danske	Sprog
OGB	 =		Ortnamnen	i	Göteborgs	och	

Bohus	län
or.		 =	original
OSDs	 =		samlingarna	till	Ordbok	över	

Sveriges	dialekter,	Uppsala,	DFU
OUN	 =		Ortnamnssällskapet	i	Uppsala.	

Namnspalten	i	UNT
OUÅ	 =		Ortnamnssällskapets	i	Uppsala	

årsskrift
RAÄ	 =		Riksantikvarieämbetet,	Stock

holm
RB	 =		Biskop	Eysteins	Jordebog	(Den	

röde	Bog).	Udg.	ved	H.	J.	Huitfeldt	
(1879)

Rep	 =		Repertorium	diplomaticum	regni	
Danici	mediævalis

RGA	 =		Reallexikon	der	germanischen	
Altertumskunde	von	Johannes	
Hoops.	2.	Aufl.

SAOB	 =		Ordbok	över	svenska	språket	utg.	
av Svenska Akademien

SaoS = Saga och sed
SAS =  Studia anthroponymica Scandi

navica
SD	 =	Svenskt	diplomatarium
SDa	 =		Diplomatarium	Svecanum.	

Appendix.	Acta	pontificum	 
Svecica

SDns	 =		Svenskt	diplomatarium	[ny	serie]	
från	och	med	år	1401

Sdw	 =		K.	F.	Söderwall,	Ordbok	öfver	
svenska	medeltids-språket	
(1884–1918)

Sdw	Suppl.	=		K.	F.	Söderwall,	Ordbok	över	
svenska	medeltids-språket.	Supp
lement	(1925–73)

skg	 =	skeppslag
SkO	 =	Skånes	ortnamn
SMP	 =	Sveriges	medeltida	personnamn
SMPs	 =	SMP:s	samlingar,	Isof,	Uppsala
SMR	 =		Svenska	medeltidsregester	

1434–1441
SmR	 =	Smålands	runinskrifter	(SRI	4)
sn = socken
SNF	 =	Studier	i	nordisk	filologi
SOB	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Blekinge	län
SOD	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Dalarnas	län
SOH	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	 

Hallands	län
SOHä	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Hälsingland
SOJä	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Jämtlands	län
SOJö	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Jönköpings	län
SOKa	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Kalmar	län
SOKo	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Kopparbergs	län
SOL	 =		Svenskt	ortnamnslexikon.	Red.:	

M.	Wahlberg	(2	rev.	uppl.,	2016)
SOSk	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Skaraborgs	län
SOU	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Uppsala	län
SOV	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Värmlands	län
SOVm	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Västmanlands	län
SOVn	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	

Väster	norrlands	län
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SOÅ	 =		Sydsvenska	ortnamnssällskapets	
årsskrift

SOÄ	 =		Sverges	ortnamn.	Ortnamnen	i	
Älvsborgs	län

SOÖg	 =		Sveriges	ortnamn.	Ortnamnen	i	
Östergötlands	län

SRA	 =		Riksarkivet,	Stockholm
SRAp = pergamentsbrev i SRA
SRApp = pappersbrev i SRA
SRI	 =	Sveriges	runinskrifter
SRP =  Svenska riksarchivets perga

mentsbref
SvLm	 =		Svenska	landsmål	och	svenskt	

folkliv
SöR	 =		Södermanlands	runinskrifter	

(SRI	3)
T	 =		Topografisk	karta	över	Sverige	

(Terräng	kartan)
tg	 =	tingslag
tl	 =	tiondelängd
u.d.		 =	utan	datum
u.o.		 =	utan	ort
UR	 =	Upplands	runinskrifter	(SRI	6–9)

UUB	 =	Uppsala	universitetsbibliotek
UUBp	 =	pergamentsbrev	i	UUB
UUBpp	 =	pappersbrev	i	UUB
u.å.		 =	utan	år
vid.		 =	vidimation
VJb	 =		Kong	Valdemars	Jordebog.	Udg.	

ved	S.	Aakjær	(1926–45)
VrR	 =		Värmlands	runinskrifter	(SRI	

14:2)
VsR	 =		Västmanlands	runinskrifter	

(SRI	13)
ÖgR	 =		Östergötlands	runinskrifter	

(SRI	2)
ÖlR	 =	Ölands	runinskrifter	(SRI	1)
ÖNON	 =		Övre	Norrlands	ortnamn.	Ort-

namnen	i	Norrbottens	län
ÖNOV	 =		Övre	Norrlands	ortnamn.	Ort-

namnen	i	Västerbottens	län
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