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Sammandrag 

I föreliggande kvalitativa studie undersöks vilka faktorer invandrade föräldrar kan se 

som väsentliga när de väljer namn till sina svenskfödda barn samt om namnvalen kan 

ses som en del i en identitetsskapande process. Om så är fallet undersöks  om det finns 

någon konflikt mellan olika identitetsframställningar. Det överordnade syftet med 

studien är att se om invandrade föräldrars val av förnamn till sina svenskfödda barn 

kan betraktas som en social handling. Det vill säga om de med hjälp av namnet önskar 

identifiera barnet med en viss kulturell grupp och därigenom positionera det socialt.  

Materialet som ligger till grund för de slutsatser som dras har samlats in med hjälp 

av sex semistrukturerade intervjusamtal med invandrade föräldrar som fött barn i 

Sverige samt ett mer informellt samtal med ett par som väntar barn. Intervjudeltagarna 

har olika etnisk bakgrund, vilket ses som en fördel i studien. 

Analys och tolkning görs utifrån ett poststrukturalistiskt teoretiskt perspektiv där 

språk, ideologier, makt och identitet är tätt sammanlänkade. Namn ses i studien som 

ett språkligt element med betydelse liksom språkliga element i övrigt. 

Det visar sig att för de intervjuade föräldrarna, är valet av namn till de svenskfödda 

barnen inte något enkelt, då många hänsyn tas. Både estetik, uttal, betydelsemässiga 

och identitetsrelaterade faktorer är väsentliga för dem. Uppkallning används också i 

ett par fall. Föräldrarnas val kan ses som en del i en identitetsskapande process, i vissa 

fall tydligare än i andra. Däremot upplever föräldrarna sällan någon konflikt mellan 

olika identitetsframställningar, även om analysen visar att det implicit kan finnas en 

sådan. Valen av namn kan i de flesta fall ses som en social handling där föräldrarna 

med hjälp av namnet som en språklig resurs försöker positionera sitt barn. 

Föräldrarna förhåller sig på olika sätt till maktstrukturer i majoritetssamhället. I de 

fall något sådant förhållande inte framgår kan det bero på att föräldrarna inte upplevt 

sig vara symboliskt dominerade eller upplevt att deras eget utländskt klingande namn 

varit en negativ identitetsmarkör.  

 

Nyckelord: namn, förnamn, namnval, invandrade föräldrars namnval, identitet,   

                   identitetskonflikt, diskurs, ideologi, makt, majoritetssamhälle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Det här är jag - mitt namn. 

Vem är jag annars?” 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Genom att låna ett nytt namn 

klär man ut sig till en mer 

västerländskt anpassad person.  

 
Jacqueline Hoang 

(ref. i Malm 2021:5) 
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1. Inledning 

Alltsedan mitten av 1900-talet har forskare över hela världen från olika 

vetenskapsgrenar undersökt namnets funktioner i sociala sammanhang. Under 

forskningens inledande skede undersöktes till största delen namnfluktuationer 

men  man har alltmer börjat intressera sig för användningen av namn i olika sociala 

situationer (Aldrin 2011:22). Studien i denna uppsats avhandlar just namn ur en social 

synvinkel och ligger därför inom forskningsfältet socioonomastik. Socioonomastik 

kan ses som en underavdelning till sociolingvistik eller en knutpunkt mellan 

namnforskning och sociolingvistik. 

 

1.1. Bakgrund 

Namn har alltid fascinerat mig. Jag minns när jag var barn och satt i baksätet på bilen 

och funderade över ortnamnen på de byar och samhällen vi susade förbi. Vad hade de 

för historia? Hur gamla var de egentligen? När jag blev äldre utökades intresset  till 

att gälla även personnamn. Otaliga är de gånger jag tagit reda på personnamns 

ursprung och betydelse. Otvivelaktigt är också, menar jag, att personnamn ger 

associationer av olika slag. Många har väl hört berättelsen om lärare som, när de ska 

ta emot en ny grupp elever, går igenom elevlistan för att se om den innehåller många 

förnamn som slutar på y, vilket då skulle ge information om eleven som person 

(Hagström 2006:66−68). Jag misstänker att lärare idag kan titta på elevlistan för att 

se om den innehåller många utlandsklingande namn. Vilket namn man väljer till sitt 

barn har alltså betydelse utöver ren estetik. Jag är helt överens med Emilia Aldrin när 

hon menar att föräldrar genom namnen på sina barn kan vilja “uttrycka en viss relation 

till olika individer, grupper, livsstilar, värderingar, fenomen eller kontexter” (Aldrin 

2011:19). Namn är inte neutrala. 

Upprinnelsen till denna uppsats är ett möte jag hade med en kvinna från Syrien. 

Hon hade tre barn varav det yngsta hade fötts sedan de anlänt till Sverige. De två 



 

 

2 
äldsta barnen hade för oss i Sverige mycket utlandsklingande namn, namn jag aldrig 

tidigare hört. När jag frågade vad det yngsta barnet hette var svaret:  “Anna-Maria”. 

Jag blev förvånad, då det var helt avvikande från både syskonens namn och 

föräldrarnas. Vad hade fått dessa föräldrar att ge sitt barn ett så svenskklingande 

namn? Dessutom ett namn som totalt skiljde sig från den övriga familjens.  

“A child’s first name signifies the identity the parents want for their child” (Becker 

2009:202) och förnamn uttrycker inte bara personlig identitet utan också social 

identitet (Reisæter 2012:224). För invandrade föräldrar kan därför valet av namn till 

sina barn bli ett slags kulturellt ställningstagande (Sue & Telles 2007:1383). Detta 

skulle kunna innebära att föräldrarna i mitt exempel med sitt namnval ville markera 

att barnet, och kanske även de själva, nu var en del i det svenska majoritetssamhället. 

Gerhards & Hans (2009:1103) anser på liknande sätt att när invandrade föräldrar 

väljer att ge sitt barn ett namn som är vanligt i majoritetssamhället grundar det sig i 

en önskan om att identifieras med detta. Man kan dock ställa sig frågan varför man 

måste ha ett svenskklingande namn för att kunna identifieras som svensk och om valet 

av ett namn enligt majoritetssamhällets konventioner inte kan ses som en förlust av 

något man också upplever sig vara en del av. Aldrin & Frändén menar i linje med 

detta att för flerspråkiga personer kan ibland “namnvalet medföra ett svårt val mellan 

alternativa etniska tillhörigheter” och att valet av ett etniskt markerat namn kan vara 

ett sätt att “uttrycka stolthet över sin etniska identitet” och en vilja att “föra vidare ett 

kulturellt arv och påminna om ett visst ursprung” (Aldrin & Frändén 2013:150).  

Olika föräldrar kommer fram till olika beslut och troligen vill många att barnets 

namn ska signalera tillhörighet med minoritetskulturen, även om de vill vara en del 

av majoritetssamhället. 

1.2. Syfte och forskningsfrågor 

Mitt antagande är att föräldrars namnval till sina barn kan vara knutna till önskningar 

och förhoppningar inför barnens framtid och att detta kan vara extra essentiellt för 

invandrade föräldrar. Invandrade föräldrar skulle också kunna uppleva sig vara i en 

slags konfliktsituation där de med hjälp av namnet både vill uttrycka barnets 

tillhörighet med sin kulturella bakgrund samtidigt som de kan vilja uttrycka barnets 
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tillhörighet med majoritetskulturen med förhoppningen att de ska integreras i denna 

lättare med hjälp av namnet.      

Det överordnade syftet med uppsatsen är att undersöka om invandrade föräldrars 

val av förnamn till sina barn, som de fått sedan de anlänt till Sverige, kan ses som en 

social handling. Det vill säga om de med hjälp av namnet önskar identifiera barnet 

med en viss kulturell grupp och därigenom positionera det socialt. Ett underordnat 

syfte är att undersöka om det finns andra faktorer som invandrade föräldrar ser som 

väsentliga när de namnger sina barn.  

 

Forskningsfrågorna är följande: 

 

● Vilka faktorer kan invandrade föräldrar se som väsentliga när de väljer   

    namn till sina svenskfödda barn? 

 

● Kan deras val ses som en del i en identitetsskapande process? 

 

● Om så är fallet, finns det någon konflikt mellan olika identitetsframställningar  

 vid namnvalen? 

2. Teoretiskt ramverk 

Språkliga yttranden skapas alltid i en social kontext och har någon slags effekt på den 

genom att sätta igång tankar, känslor och handlingar. Den sociala betydelsen i språk 

är essentiell, då “varje yttrande, varje ord har en social innebörd som i sin tur får 

sociala konsekvenser” (Nordberg 2013:14). Det intima sambandet mellan språk och 

social verklighet kan vara svårt att exakt återge då det är mycket komplext, och det 

kan följaktligen också analyseras ur många olika perspektiv, men sociolingvistiska 

mönster och beteenden är enligt Nordberg (2013:16) “betingade av och möjliga att 

beskriva” med hjälp av de två sociala dimensionerna makt och solidaritet. Han menar 

då också att språket är ett av de medel med vars hjälp man kan utöva just makt och 
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visa solidaritet och att det därav har en identitetsskapande och gruppstärkande 

funktion, likväl som en maktdimension (Nordberg 2013:16).  

Sociolingvistikens sociala och språkliga forskningsobjekt kan sorteras på en 

storleksskala från mikronivå till makronivå, där mikronivån kan innefatta 

samtalsanalys och makronivån samhällelig två- och flerspråkighet, språkkontakt 

(Nordberg 2013:18). Studiet av autentiskt språkbruk i verkliga sociala sammanhang 

är en kärna och förenar samtliga delar inom sociolingvistiken (Nordberg 2013:17). 

Den föreliggande uppsatsen, som undersöker vad invandrade föräldrar ser som 

väsentligt när de väljer namn till sina svenskfödda barn och om valen kan vara 

identitetsrelaterade, är inbäddad i både poststrukturalistisk teoribildning och 

identitetsteori. Utgångspunkterna bottnar därmed i att språket spelar en avgörande roll 

i relationsbyggandet mellan individer och grupper och därmed också för individers 

identitetsskapande. En viktig aspekt i studien är att namn betraktas som ett språkligt 

drag med betydelse på samma sätt som andra språkliga element och att namn i och 

med detta är tätt knutna till personers identitet, liksom allt språk. Namn kan således 

vara en identitetsmarkör och då troligen också upplevas som ett stigma i vissa 

kontexter. Utgångspunkten är att den sociala betydelse som påförs språk och språkliga 

drag bottnar i rådande diskurser, det vill säga ideologier.  

2.1. Poststrukturalistisk teori 

Poststrukturalistiska teorier betonar språkets betydelse för relationen mellan individ 

och grupp och därmed också dess betydelse för identitetsskapande. Denna 

teoribildning har alltsedan slutet av 1900-talet stärkt sin ställning i forskarsamhället 

(Norton & McKinney 2011:77) och är också den teoretiska utgångspunkten för denna 

uppsats.  

Poststrukturalistiska teorier ser språk inte bara som en uppsättning tecken, 

systematiskt relaterade till varandra, utan menar att språk framförallt är en kollektiv 

verksamhet där relationer definieras och avgränsas, godtas eller ogillas (Norton & 

McKinney 2011:77). Mikhail Bakhtin, en rysk språkteoretiker och filosof som 

företrädde denna teoribildning, ansåg att meningsskapande sker under pågående 

dialog och alltså är en produkt av ett ömsesidigt samspel i denna specifika praktik 
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(Norton & McKinney 2011:77). Men han menade även att mening är kopplad till 

diskurser, både gångna och närvarande och på så vis heller inte är något individuellt. 

Man kan likna det vid en tidslinje där alla uttalanden är länkade till varandra från tid 

som gått till tid som är. Alla uttalanden är därför influerade av varandra och inte några 

fristående fenomen. Enligt detta synsätt positioneras interlokutörerna enligt de 

värderingar som vuxit fram i aktuella diskurser. Genom att det råder ett oupphörligt 

meningsutbyte kring det sociala budskapet som åläggs de språkliga dragen kan det 

sägas att det även utspelas en kamp om status och makt (Norton & McKinney 

2011:77−78).  

Pierre Bourdieu, en fransk sociolog och kulturantropolog, även han starkt relaterad 

till denna teoribildning, påtalade de ojämlika maktförhållanden som råder mellan de 

medverkande i en kommunikationssituation och menade att förtroendet för en 

samtalsdeltagare bottnar i relationer i större sociala nätverk (Norton & McKinney 

2011:78), vilket jag tolkar som att det bottnar i diskurs och rådande (språk)ideologier. 

Bourdieus antagande var att om förtroendet för en talare är lågt lägger man inte lika 

stor vikt vid dennes yttrande och han ansåg därför att talare kan anses vara berättigade 

eller oberättigade (Norton & McKinney 2011:78). Det finns en allmänmänsklig 

önskan om att inte enbart bli förstådd utan också att vara någon man tar hänsyn till, 

men denna önskan är inte lika uppnåelig för alla enligt detta resonemang, då det 

existerar symboliska maktförhållanden, som kan sägas vara såväl ojämlika som 

orättvisa (Norton & McKinney 2011:78). Förhållandet mellan språk och individ kan 

sägas gå åt båda håll, då man ofta värderar en individ utifrån dennes språk, men också 

språket utifrån vilken individ som använder det. Einarsson menar att det oftast inte är 

möjligt “att skilja på vad som är attityd till språket i sig och vad som är attityd till 

språkbrukaren eller gruppen av språkbrukare” (Einarsson 2004:8). Oavsett vad, 

attribueras språk med olika värde och är därför, enligt Bourdieu, att likna vid en 

symbolisk resurs som kan ge individer tillgång till eller utestänga dem från makt. 

Eftersom uppfattningar om språk även spiller över på dess talare och deras ursprung 

blir minoritetsspråkstalare föremål för symbolisk dominans av majoritetsspråkstalare 

om de godtar detta underläge, vilket är vanligt (Pavlenko & Blackledge 2004:11−15). 

Språket blir på så sätt en identitetsmarkör och en grogrund för kategorisering och 

marginalisering (Martin-Jones & Martin 2017:4). Man tillskrivs en identitet utifrån 
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språket, en identitet som kanske inte överensstämmer med ens självupplevda identitet. 

Men i teorier om identitet är konstruktet agency vanligt förekommande och påvisar 

då den handlingskraft som symboliskt dominerade kan ha för att förändra 

diskrediterande identiteter som blivit pålagda av andra. Språket kan vara det verktyg 

som används för detta syfte, likväl som det kan vara det verktyg som används för att 

visa samhörighet i andra sammanhang (Pavlenko & Blackledge 2004:11, 14, 20). 

Genom att betrakta namn som ett språkligt element med betydelse kan namngivning 

studeras utifrån denna teoribildning. Men vad är då identitet och hur kan den teoretiskt 

beskrivas? 

2.1.1. Identitet 

Identitet är ett abstrakt och svårfångat begrepp, då identitet egentligen inte är något 

som existerar, utan måste ses som en process av varat och blivandet (Jenkins 2008 

refererad i Zezovic 2016:10). Mycket förenklat kan man säga att identitet handlar om 

vem jag är, hur jag uppfattar mig själv. Men identitetsbegreppet innefattar också hur 

andra ser på mig och vem de anser mig vara. Den uppfattning jag själv har om vem 

jag är kallas självidentitet och de andras uppfattning om vem jag är kallas tillskriven 

identitet (Hagström 2006:152). Aldrin (2016:384) beskriver självidentiteten som “a 

deep, personal, and sometimes even mystical sense of one’s self”, men menar att 

identitet också är kopplad till identifikation, nämligen hur andra ser på oss och kan 

urskilja oss från övriga (Joseph 2004 refererad i Aldrin 2016:384), vilket jag då förstår 

som den tillskrivna identiteten. Aldrin (2016:384) menar vidare att dessa två 

identitetsaspekter kan påverka varandra men att det nog är sällsynt att de skulle 

överensstämma. Antingen kan de överlappa varandra eller vara diametralt olika 

(Aldrin 2016:384). Tillskrivningen av en invandraridentitet på grund av ett utländskt 

klingande förnamn kan vara en situation när dessa två identiteter krockar (Zezovic 

2016:10−11).  

  Identitet kan alltid förklaras i förhållande till andra människor, det vill säga den är 

avhängig omgivning och situation (Frändén 2010:95) och har sin utgångspunkt i både 

likhet och olikhet med andra människor. Detta innebär att en individs uppfattning av 

sig själv i förhållande till andra bidrar till att man identifierar sig med vissa grupper 
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och tar avstånd från andra. Av detta följer också att en och samma individ kan ha flera 

olika identiteter, exempelvis en professionell identitet, en klassidentitet, en regional 

identitet, en nationell identitet, en religiös identitet och en etnisk identitet (Frändén 

2010:95). Gustafsson (2017:52) beskriver det som att “individen går ut och in i olika 

kollektiva identiteter” och att de olika identiteterna sinsemellan kan vara så olika att 

den personliga identiteten skulle kunna betraktas som en slags klusteridentitet 

(Gustafsson 2017:52−53). Aldrin (2011:30−31) menar också att en individ endast har 

en identitet, men att olika sidor av identiteten  explicitgörs beroende på behov, 

önskemål och vanor i olika situationer. Eftersom Aldrin anser att identiteten både är 

konsekvent och flexibel liknar hon den vid ett pussel där olika bitar tas fram eller tas 

bort, men att individen ändå upplever sig vara densamma i sin helhet (Aldrin 

2011:31−32).  

  En individ upplever således inte identitet bara på individnivå utan också på 

gruppnivå. Denna känsla av grupptillhörighet kan benämnas social identitet och 

begreppet används ibland för att särskilja den sociala identiteten från den personliga 

identiteten, även om de är avhängiga av varandra (Aldrin 2016:385). Och allt handlar 

om känslan av tillhörighet och likhet. En slags avgränsning av ens själv och ens 

grupp  gentemot andra personer och grupper (Frändén 2010:95). I motsats till tidigare 

uppfattning om identitet som något oföränderligt, en persons inre essens eller kärna; 

ett “jag” som så att säga följer en genom livet, anses nu i de flesta postmoderna och 

poststrukturalistiska lingvistiska teorier identitet vara något föränderligt och 

dynamiskt. Enligt ett konstruktivistiskt synsätt är identitet något som oupphörligt 

konstrueras i interaktion med andra. Identitet kan därför aldrig definitivt fastställas en 

gång för alla (Gustafsson 2017:52). Sammanfattningsvis kan identitet beskrivas som:  

 

en process som innebär att individer genom handlingar och yttranden 

i konkreta situationer ständigt skapar nya bilder av sig själva och andra.  

Dessa bilder hjälper individen att utforska sin syn på vem han eller hon  

är i ett visst sammanhang och vilken plats han eller hon har där − och i 

förlängningen bidrar de också till att skapa individens identitet och de  

sociala strukturer som organiserar världen. Samtidigt är individers 

identitetsskapande också påverkat av de sociala strukturer, traditioner  
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och diskurser som råder i ett visst samhälle. (Aldrin 2011:30)  

 

Det har utvecklats många teorier inom olika forskningsfält som försöker förklara 

identitetens betydelse för människors handlande och Aldrins uppfattning är att 

identitetsstudier måste ha människors agerande i centrum, eftersom interaktion alltid 

sker i sociala sammanhang med vissa avsikter och villkor (Aldrin 2011:30−31). 

Aktörerna tillskriver andra specifika identiteter och vill samtidigt medvetet eller 

omedvetet uppvisa specifika bilder av vilka de själva är. Kontexten är dock inte ett 

tomrum där det står var och en fritt att välja och bilderna råkar aldrig bara bli utan de 

är alltid kopplade till andra bilder och får sin betydelse genom relationerna dem 

emellan (Aldrin 2011:31). Dessa relationer handlar inte bara om  likhet-olikhet utan 

också om äkthet-falskhet och makt-maktlöshet (Bucholtz & Hall 2005 refererad i 

Aldrin 2011:31). På grund av att människor hela tiden befinner sig i nya sammanhang, 

situationer och sällskap måste också identiteten oupphörligt omförhandlas (Aldrin 

2011:31). Identitet handlar om att “möta de utmaningar man ställs inför” (Stier 2003 

citerad i Aldrin 2011:31).  

Forskare inom den poststrukturalistiska teoriramen uppfattar således identiteter 

som dynamiska och hybrida på grund av att de, enligt deras perspektiv, har sin 

utgångspunkt i diskurser och därför ständigt anpassas utifrån dessa. De menar att de 

konstrueras och omkonstrueras i lokala kommunikativa situationer (Norton & 

McKinney 2011:79; Martin-Jones & Martin 2017:3), vilket innebär att varje gång en 

individ talar förhandlar denne sin självidentitet i relation till sin omvärld och 

(om)organiserar denna relation på olika sätt. Individen kan då också kämpa för att 

uppnå en identitetsposition varifrån de blir mer bemyndigade att yttra sig (Norton & 

MacKinney 2011:73−74). Identiteter i poststrukturalistiska teorier är således inte bara 

mångsidiga och föränderliga utan också en plats där strid utspelas (Norton refererad i 

Norton & McKinney 2011:74). Viktigt att komma ihåg är dock att tillskrivna 

identiteter som godtas av somliga motarbetas av andra och att diskurser är beroende 

av tid och plats och att individer och grupper därför också agerar utifrån detta. Det vill 

säga att identiteter som tidigare eller på en annan plats motarbetats kan godtas under 

nya omständigheter, på samma sätt som det omvända kan äga rum (Pavlenko & 
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Blackledge 2004:21). Med denna teoretiska utgångspunkt får ideologier och diskurser 

stor betydelse för personers identitetsuppfattning. 

 

2.1.2. Ideologier 

Ideologier kan liknas vid ett “ramverk för social uppfattning” (Van Dijk 1995 citerad 

i Milani 2013:344) och är således “ett system av idéer vilka ligger till grund för allting 

en talare yttrar eller gör” (Milani 2013:344). Blommaert och Verschueren definierar 

ideologibegreppet som “vilken konstellation som helst av fundamentala eller 

förnuftiga, och ofta normativa, idéer och attityder kopplade till någon (eller några) 

aspekt(er) av en social ‘verklighet’” (Blommaert och Verschueren 1998 citerad i 

Milani 2013:344). Van Dijk menar att ideologier också kan ses som en typ av mentala 

scheman och därmed även har en psykologisk aspekt (Van Dijk 1991 refererad i 

Milani 2013:344). Vilken infallsvinkel man än väljer är ideologier ett socialt fenomen 

som genomsyrar all slags interaktion i ett samhälle. Av det följer att det finns en stark 

förbindelse mellan ideologi och språk.  

Språkliga fenomen rangordnas utifrån de värderingar som råder vid en viss tid på 

en viss plats, och det människor tänker om språk förs över på dess talare, som utifrån 

språkliga drag kategoriseras och stereotypiseras, exempelvis i termer av nationalitet, 

etnicitet, moral etcetera (Milani 2013:345). Konstruerandet av vi-och-dom är en 

process som bland annat sker genom språkets symbolvärde (Schiffrin 2006 refererad 

i Gustafsson 2017:53).      

Inte bara de val enskilda människor gör utan även politiska beslut bottnar ofta i 

språkideologier snarare än vetenskaplig fakta (Hyltenstam & Milani 2012:20). 

Begreppet språkideologi har alltmer kommit i blickfånget för bland annat forskare 

inom det sociolingvistiska fältet (Milani 2013:344−345). Begreppet inbegriper då 

“sets of beliefs (or ideas/conceptualizations) about language” (Ajsic & McGroarty 

2015:182).   

Om man ser tillbaka så har en enspråkighetsnorm varit dominerande i Sverige 

under lång tid trots att det alltid talats flera språk i landet. Dessa språk har därmed 

värderats olika, haft olika maktpositioner, med svenskan i topp som mest prestigefylld 
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(Hyltenstam & Milani 2012). Idag har Sverige lagar och förordningar som ska 

säkerställa kulturell och språklig jämlikhet (Hyltenstam & Milani 2012:125−126), 

men “ett samhälles så kallade praktik [bestäms] inte bara av samhällets officiella 

hållning utan också av de ideologier människor på olika nivåer i samhällsmaskineriet 

innehar” (Hyltenstam & Milani 2012:120). En allmänt spridd uppfattning har varit 

och är fortfarande bland många att ett land binds samman av homogenitet, det vill 

säga av enhetliga kultur- och språkförhållanden. I Sverige kan då det svenska språket 

ses som ett viktigt, kanske avgörande, mått på graden av svenskhet (Hyltenstam & 

Milani 2012:120).  

Ideologier kan alltså beskrivas som en uppsättning idéer som allt en talare säger 

eller gör utgår från (Milani 2013:344). Begreppet idé i denna definition uppfattar jag 

vara synonymt med attityder och värderingar och dessa “are deeply embedded in the 

human mind and are rather pervasive and resistant to change” (Palviainen & Huhta 

2015:193). De kan vara omedvetna och ses ofta som självklara och tycks bara vara 

“sunt förnuft” (Lin 2015:24). Trots att (språk)ideologier inte grundas i fakta och 

vetenskap har de följaktligen stor del i hur människor uppfattas och värderas och 

därmed även för människors möjligheter i en samhällsgemenskap. Nortons definition 

av identitet lyder också följdriktigt “how a person understands his or her relationship 

to the world, how that relationship is constructed across time and space, and how the 

person understands possibilities for the future” (Norton 2000 citerad i Norton & 

McKinney 2011:73). Detta gäller i hög grad flerspråkiga grupper i vårt samhälle.  

De allra flesta teoretiska inriktningar är helt överens om språkets betydelse för 

identitetsskapande (Aldrin 2016:386). Brylla (2009:144) menar också att det är 

obestridligt att attityder till namn varierar och att det får följder för hur omgivningen 

bemöter individer. Hon menar även att förnamn kan avspegla de sociala värderingar 

som råder i det omgivande samhället och att namn indikerar till vilken grupp man vill 

tillhöra (Brylla 2009:137). 

2.1.3. Namn och identitet 

“Människans identitet, den individuella såväl som den grupprelaterade, hänger nära 

samman med hennes språk och etnicitet” (Einarsson 2004:27). I onomastisk litteratur 
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har det också länge setts som en självklarhet att namn och identitet är intimt 

sammanflätade (Aldrin 2016:383; Borg 2017:71). En persons namn är något mycket 

väsentligt. Det särskiljer en individ som en egen unik person och ger en känsla av ett 

jag; den jag är  och med vilka jag hör ihop (Hagström 2012:81−82). Att få sitt namn 

ifrågasatt kan likställas med att bli ifrågasatt som person (Hagström 2012:82). 

Personnamn är inte bara tätt förbundna med personlig identitet, utan också med social 

identitet då namn ger dess bärare en känsla av tillhörighet med specifika grupper 

(Frändén 2010:104). En allmän uppfattning är  att efternamn länkar individer till ett 

kollektiv, ett både nutida och historiskt sammanhang, som exempelvis familj och 

övrig släkt, medan förnamn ger individer en personlig identitet (Alford 1988:144). 

Även “förnamn kan emellertid få samhörighetsskapande funktioner på olika sätt” 

(Aldrin 2011:28), och Aldrin (2011) visar att när föräldrar väljer förnamn till sina barn 

är detta alltid ett sätt att skapa och påvisa social identitet. Namngivning ger därför den 

nyfödde både individualitet och placering i ett socialt nätverk (Alford 1988:29; Borg 

2017:75) och namnval kan därmed också vara ett sätt att skapa och uttrycka kulturell 

identitet (Aldrin 2016:389).      

 Kognitiva psykologer förutsätter att personnamn har en betydelsesida eftersom de 

liksom all annan input startar mentala processer i hjärnan, och framkallar vitt skilda 

kontextuella betydelser. Namn man tidigare inte hört framkallar de starkaste 

betydelserna (Borg 2017:68, 75) eller bilderna. Eftersom identitet alltid förhandlas i 

interaktion med andra får omgivningens uppfattning av namnet betydelse för 

individers identitetsskapande. Studier har visat att personer tenderar att tycka om sina 

namn mer om de uppskattas av omgivningen samt att namn påverkar hur personer 

bemöts, vilket i sin tur påverkar namnbärarnas självkänsla och identitetsskapande 

(Aldrin 2016:387−388). Stereotyper skapas och kategoriseringar görs på grundval av 

individers namn (Hagström 2006:151−152) och en tillskriven identitet på grund av ett 

stigmatiserande förnamn kan innebära att individer, såsom invandrare, väljer 

passeringsstrategin att byta namn (se avsnitt 2.1.5) för att lämna en gammal oönskad 

identitet (Alford 1988:390) eller för att bli “recognized by others as equal human 

beings” (Bursell 2012:472).  

Teoretiskt sett utgör alla mänskliga handlingar delar i ett identitetsskapande. Av 

detta följer att de namnval mänskliga individer gör troligen är ett uttryck för deras 
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uppfattning och konstruktion av identiteter samt ett sätt att manifestera dessa (Aldrin 

2016:392). Men vad är då ett namn egentligen? 

2.1.4. Namn 

Namn är “ord eller ordförbindelser som betecknar enskilda lokaliteter, personer eller 

saker (företeelser)” (Nyström 2013:11). Namn är alltså en del av ett specifikt språk 

och kan därmed betraktas som ett språkdrag (Gustafsson 2017:53), vilket är en viktig 

teoretisk utgångspunkt i min studie. Vanligtvis har namn ansetts vara en speciell 

kategori av substantiv, men då de på flera sätt avviker från dessa har det blivit allt 

vanligare att se på dem som en helt egen ordklass (Nyström 2013:11).  

Namn och andra ord finns lagrade i den mänskliga hjärnan och samspelar i ett 

komplext nätverk som brukar benämnas det mentala lexikonet. Namnförrådet inom 

detta mentala lexikon benämns onomastikon (Nyström 2013:14). “När vi hör eller ser 

ett namn aktiveras nätverket, den åsyftade platsen eller personen identifieras, men 

samtidigt väcks kanske individuella minnen, [och] associationer av olika slag görs” 

(Nyström 2013:14).    

När det gäller ortnamn är det ofta uppenbart att de ursprungligen hade betydelse, 

exempelvis Storgatan. Namnens betydelse har med tiden bleknat och namnets syfte 

är därför nu främst referens. När namn inte längre har förbindelser till ord som 

fortfarande är i bruk tar namnkaraktären eller “namnigheten” över, medan namn som 

fortfarande har kopplingar till ord som används, har svagare namnkaraktär eller 

“namnighet”, vilket innebär att de är mindre typiska namn och upplevs mer 

beskrivande (Nyström 2013:14). Även personnamn har en etymologisk betydelse; en 

betydelse som idag i de flesta fall är ogenomskinlig. Vi tror ofta att personnamn idag 

är betydelselösa och endast har ett refererande syfte, men så är nog inte riktigt fallet. 

2.1.4.1. Personnamn 

Enligt Alford (1988:1) finns inget samhälle vars invånare inte har givits ett eller flera 

namn. Han menar därutöver att denna namngivning inte sker slumpmässigt utan följer 

vissa implicita eller explicita regler och att samhällens namngivningspraktiker därför 

kan sägas vara konventionaliserade eller institutionaliserade. “Alla personer i en 



 

 

13 

social gemenskap får namn. [...] [F]ör alla tider och för alla kulturer kan vi räkna med 

åtminstone ett namn, ett huvudnamn, för mänskliga individer” (Andersson 1996:16). 

Det huvudsakliga syftet med egennamn är att identifiera och individualisera ett 

specifikt objekt (Andersson 1996:16). Ett personnamn är då “ett namn på en enskild, 

mänsklig  individ” (Peterson 2013:98). Om man går så långt tillbaka som till 

runinskrifternas tid (150−1100 e.Kr.) hade en person bara ett namn, ett så kallat 

huvudnamn (Markali 1994:143). Idag kan personer ha både ett eller flera förnamn, ett 

mellannamn och ett efternamn. De namn jag intresserar mig för i denna uppsats är 

förnamnen och då främst tilltalsnamnet, det vill säga det namn man tilltalar en person 

med. Ursprungligen följde namngivningen i Norden vissa bestämda principer och då 

kunde förnamnen påvisa samhörighet med en familj eller en släkt, medan det idag 

främst är efternamnen som visar samhörighet med en släkt (Ryman 2013:119).  

   Uppkallelse, det vill säga när man ger ett barn ett namn efter någon annan person, 

var och är fortfarande en mycket vanlig namngivningsprincip. Men medan den i det 

gamla nordiska bondesamhället följde mycket strikta regler är den idag mycket fri 

(Peterson 2013:106−107). De språk- och kulturområden som har störst inflytande i ett 

samhälle vid en viss tid blir ofta inspirationskälla för föräldrar när de väljer namn till 

sina barn. Förnamn kan därför sägas spegla tillståndet i ett samhälle vid en viss tid, 

både avseende språk, religion, kultur och mode (Gustafsson 2013:107).  

I denna uppsats intresserar jag mig för förnamn ur en sociolingvistisk, eller 

närmare bestämt en socioonomastisk synvinkel och då främst tilltalsnamnen. I likhet 

med Aldrin ser jag namn som “ett sociokulturellt fenomen med en mängd sociala och 

kulturella funktioner utöver den grundläggande identifierande funktionen” (Aldrin 

2011:42). Min teoretiska utgångspunkt är alltså att förnamn liksom övriga språkliga 

element har betydelse utöver den rent refererande. Ett namn är kulturellt betingat och 

kan som sådant också ses som en idientitetsmarkör som kan skapa samhörighet eller 

tvärtom, bli ett stigma. 

2.1.5. Stigma 

Goffman förklarar begreppet stigma som “den situation som drabbar en individ som 

av någon anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande” (Goffman 1971 
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citerad i Frändén 2010:98). Stigman kan vara fysiska faktorer eller personliga 

egenskaper, men även etnisk och religiös tillhörighet. Det som orsakar stigmat i en 

grupp kan i en annan grupp vara det som ger känslan av grupptillhörighet och är då 

inte ett stigma (Frändén 2010:98−99). De symboler eller signaler som påvisar ett 

stigma drar alltså uppmärksamheten till det som i sammanhanget anses vara 

nedsättande. Genom att dölja en stigmatiserande egenskap kan man vilja framstå som 

en av majoriteten. Detta brukar benämnas med den engelska termen passing. Individer 

med stigman kan också känna att de håller sig för goda för att passera och välja att 

öppet visa sitt stigma (Frändén 2010:99). Personnamn kan betraktas som etniska 

markörer (Frändén 2010:98), men skulle enligt mig också kunna betraktas som 

stigmasymboler; symboler som man kan vilja bli av med för att passera eller vilja 

behålla för att öppet visa sin bakgrund. När en individ eller etnisk grupp gör sig av 

med sina kulturella karakteristika för att smälta in i en annan etnisk kultur kan det 

också vara ett steg i en assimileringsprocess (Elenius 2006:22). 

2.1.6. Social handling 

Emilia Aldrin (2011) har i sin avhandling Namnval som social handling undersökt 

hur föräldrar i Göteborg i inledningen av 2000-talet använde val av förnamn till sina 

barn som del i ett identitetsskapande (Aldrin 2011:20). Ur hennes avhandling lånar 

jag begreppen social handling, social positionering och språklig resurs, då jag tycker 

att de är mycket relevanta och användbara för ämnet i min uppsats.  

 Begreppet social positionering definieras av Aldrin som “de konkreta handlingar 

eller yttranden som bidrar till sociala ställningstaganden och individers skapande av 

olika bilder av sig själva och andra” (Aldrin 2011:36). När individer interagerar i olika 

sammanhang kan de inta olika attityder samt välja mellan olika sätt att agera och 

uttrycka sig. Genom de val individen gör placerar den sig i en bestämd position 

(Aldrin 2011:36). Det som är intressant för min uppsats är att individer kan välja 

mellan olika lingvistiska uttryckssätt för att påvisa sin relation till andra och för att 

uppnå vissa mål, vilket då understödjer ett identitetsskapande på olika nivåer.         

 De faktiska språkliga verktygen som individer använder sig av för att positionera 

sig socialt i ett visst sammanhang benämns likvärdigt resurser, hjälpmedel eller just 



 

 

15 

verktyg. För att kunna benämnas  resurs måste det språkliga verktyget, exempelvis en 

lingvistisk konstruktion, innehålla en social betydelse som medför en social 

positionering. Det är alltså inte det språkliga uttrycket  i sig som inbegriper en 

värdering utan betydelsen är kontextbunden och individer kan  använda sig av de 

förväntningar och normer som är kopplade till de språkliga  uttrycken i aktuell kontext 

och därmed aktivt (men inte alltid medvetet) positionera sig socialt (Aldrin 

2011:36−37). 

I sin avhandling betraktar Aldrin (2011:41) kategorisering som en lingvistisk 

resurs för social positionering. Att kategorisera innebär att man med hjälp av speciellt 

utvalda kategoribundna attribut försöker skapa likhetsrelationer mellan exempelvis 

individer för att kunna gruppera dem gentemot andra. Detta leder simultant också till 

segregering mellan grupper (se Aldrin 2011:41−42). Kategorisering innebär att man 

bara låter en egenskap i taget styra när man placerar en individ i en viss grupp. 

Kategorierna som baseras på denna egenskap blir därför “ömsesidigt uteslutande”, 

vilket säger att man exempelvis inte kan vara både invandrare och svensk (Wellros 

1998:116). Kategorisering är något som människor ständigt gör för att kunna 

strukturera och förstå omvärlden (Aldrin 2011:42). I språk finns alltså sammansatta 

system med namngivna kategorier för att kunna skilja dem från varandra, men detta 

styr också vårt tänkande och begränsar våra perspektiv samt kan leda till att vi drar 

orättvisa eller felaktiga slutsatser. I förlängningen kan det leda till stereotypisering 

och fördomar (Hagström 2012:83−84).  

När individer använder sig av språkliga resurser för att positionera sig socialt 

menar jag i denna uppsats att de utför sociala handlingar; handlingar som är menade 

att få betydelse för dem i den sociala omgivning de befinner sig i. Namnval kan vara 

en sådan språklig resurs. 

3. Tidigare forskning 

Namn har intresserat och intresserar fortfarande forskare inom många och olika 

discipliner. Det finns därför en ansenlig mängd forskning gjord inom området 

(Hagström 2006:24). Personnamnsforskningen påbörjades i slutet av 1800-talet och 
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till en början fokuserades mest namnens etymologi och materialet var huvudsakligen 

fornnordiskt. Den moderna namnforskningen intresserar sig däremot ofta för 

personnamn ur ett sociologiskt och kulturhistoriskt perspektiv (Peterson 2013:98), 

även om Sue & Telles (2007:1385) menar att uppmärksamheten på namns sociala, 

kulturella och psykologiska betydelser fortfarande är ringa. Den forskning jag 

fokuserar på handlar om namns koppling till identitet och då framförallt den sociala 

identiteten. Jag har endast hittat ett fåtal studier som specifikt berör denna studies 

syfte; att studera invandrade föräldrars namnval till sina svenskfödda barn samt om 

deras val kan kopplas till identitetsrelaterade faktorer.  

 

3.1. Namn och identitet 

Alford (1988) genomförde en större tvärkulturell studie av 

namngivningskonventioner. Han jämförde amerikansk namngivningspraktik med 

namngivningspraktiker i en mängd andra kulturer och fann att “naming systems both 

reflect and help to create the conceptions of personal identity that are perpetuated 

within any society” (Alford 1988:167). Han menar att namn har två funktioner, dels 

att ge samhället i stort information om vem en individ är men också att namnet ska ge 

dess bärare information om vem hen är eller vem den av givaren förväntas bli (Alford 

1988:51). Han menar också att namnkonventioner kan kollidera när olika kulturella 

grupper blandas och att det vanligtvis då är minoritetsgrupperna som på något sätt 

anpassar sig till majoritetgruppens konventioner (Alford 1988:119).  

Även Hagström (2006:16) menar att namn och identitet är intimt förbundna. I ett 

projekt om personnamn mötte hon flera immigranter som uttryckte att om deras namn 

ifrågasattes kände de sig ifrågasatta som person (Hagström 2012:82).  

Straszer (2012:60−67) berättar att hon i ett avhandlingsarbete (2011) undersökte 

språkval och identitet bland ungrare i Sverige och Finland. Hon synade cirka 50 

stycken förnamn bland andragenerationens ungrare och kunde se att i de flesta fall 

hade namnvalen influerats av svensk kultur och dess namngivningstraditioner, vilket 

är i linje med vad Alford (1988:119) påvisar. Straszer (2012:67) menar att hon i sitt 

avhandlingsarbete (2011) också kunde se att de ungerska namnen för bärarna 
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associerades med de ungerska rötterna och att vissa bar det med stolthet medan andra 

mest förknippade det med praktiska svårigheter. Hon konstaterar att namnet har 

betydelse för identitet och tillhörighet och att för vissa, om än inte för alla, är namnet 

en central identitetsmarkör (Straszer 2012:67).  

Zezovic (2016) har också i sin masteruppsats Ett förnamn är aldrig betydelselöst 

med hjälp av djupintervjuer och nedskrivna berättelser från personer med utländsk 

bakgrund kommit fram till att förnamnet för hans informanter var betydelsefullt för 

den personliga identiteten, då det var länkat såväl till deras bakgrund som deras 

person. Hans informanter ansåg också att deras utländskt klingande förnamn var 

viktiga för bibehållandet av kulturell etnisk identitet, såväl personlig identitet som 

gruppidentitet trots att det för vissa av informanterna också utgjorde ett slags stigma 

som markerade att de var avvikande (Zezovic 2016). Han påtalar också att en av hans 

informanter som bytt tilltalsnamn av praktiska orsaker (för att lättare komma in på 

arbetsmarknaden) upplever det som att hon övergivit sina rötter. För att inte helt lämna 

sin etniska identitet har hon därför ändå behållit det utländskt klingande namnet som 

andranamn (Zezovic 2016:49).  

En studie av Bursell (2012) som främst behandlar namnbyten bland personer från 

Mellanöstern har viss relevans för denna uppsats, då den ser namnbyten som ett sätt 

att göra sig av med ett stigma. Hon menar att hennes informanter bytte namn för att 

av andra bli uppfattade som “equal human beings” och för att få bättre möjligheter på 

arbetsmarknaden (Bursell 2012:472). En av hennes informanter uttryckte: “I was 

nothing before. Now I am somebody” (Nils Rexhamre tidigare Nemir Rashid citerad 

i Bursell 2016:479). Bursell menar att de personer hon har intervjuat varit beredda att 

tona ner sin etniska bakgrund för värdet av att få erkännas som en mänsklig individ 

(Bursell 2016:480). Hon menar därför att namnbytena inte uttrycker någon egentlig 

önskan om att assimileras utan snarare att uppnå erkännande och få tillgång till det 

svenska samhällets möjligheter (Bursell 2016:480). Nämnas bör att majoriteten av 

hennes informanter såg det officiella namnbytet som något enbart ämnat för att 

passera i det svenska samhället medan den etniska identiteten bibehölls liksom det 

utländskt klingande namnet i privata sammanhang. “My friends from the Middle East 

still call me Mohammed. I wouldn’t want them to call me anything else. The purpose 
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is camouflage [...] But I haven’t changed my personality” (Simon Gerdener citerad i 

Bursell 2016:483). 

3.2. Namnval 

Reisæter (2004) undersökte namnval till barn i flerspråkiga familjer i den norska 

staden Tromsø där 9% av stadens invånare är invandrare med bakgrund från fler än 

hundra nationer. Han ville bland annat se om barnen fick namn som anknöt till deras 

kulturella bakgrund eller om namnen kunde påvisa en anpassning till det norska 

samhället. Han såg att många av dessa föräldrar gav sina barn namn enligt hemlandets 

konventioner och att dessa därför uttryckte barnens flerspråkiga bakgrund medan 

många namn också visade att föräldrarna tagit hänsyn till barnets uppväxt och 

integration i Norge. Det framgår, enligt honom, även att åtskilliga föräldrar uppfattar 

en nära förbindelse mellan namn och identitet och att de genom namnvalen önskar 

uttrycka barnets identitet. Han ger bland annat exempel på föräldrar som explicit i 

intervjuer uttryckt att en viktig del i deras barns etniska identitet är just att de 

följt  hemlandets traditioner vid namngivningen (Reisæter 2012:226). I linje med detta 

menar också Hagström (2006:101): “Att välja namn till sitt barn handlar inte bara om 

att bestämma vad det ska heta. Det handlar också om föreställningar om vem barnet 

är och vem det ska bli, om sammanhang och tillhörighet”. 

 Aldrin (2011) undersökte i sin avhandling Namnval som social handling namns 

sociala funktioner. Hon genomförde studien i Göteborg bland föräldrar som nyligen 

fått barn. Hennes ambition var “att kunna presentera en mångfasetterad bild av 

identitetsskapandets betydelse vid föräldrars val av förnamn” (Aldrin 2011:44) med 

hjälp av både enkäter och intervjusamtal. 126 av de 619 deltagande familjerna var 

flerspråkiga och språken var där skilda och från spridda delar av världen. En del av 

hennes avhandling behandlar dessa familjers val specifikt. Hon fokuserade på vilka 

namn som valdes och hur dessa namn valdes med syftet att ta reda på om dessa 

faktorer är kopplade till spörsmål kring etnisk identitet eller till viljan att genom 

namnet tilldela barnet andra sociala resurser (Aldrin 2009:86). Hon gör där också 

jämförelser med de familjer där båda föräldrar har etniskt svensk bakgrund. 

Inledningsvis menar hon att valet av förnamn i flerspråkiga familjer är ett tämligen 
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uppenbart val mellan olika etniska identiteter, då de kan välja mellan namn från det 

omgivande majoritetssamhällets onomastikon eller namn från onomastikonet i deras 

minoritetsspråk. De kan också försöka att kombinera dessa eller välja ett namn som 

inte kommer från någon av dessa kulturer, men Aldrin menar att varje val innebär ett 

val av etnisk identitet till barnet. Hon framhåller dock att även andra faktorer än 

identitet kan spela in när valen görs, och att dessa kan grundas i praktiska aspekter 

ämnade att underlätta för barnet att uppnå vissa sociala mål. Aldrin ser då namnet som 

en social resurs (Aldrin 2009:86).  

Av hennes deltagare hade endast 36 % givit sina barn tilltalsnamn som för svenskar 

uppfattas som utlandsklingande och således hade 64 % av barnen fått tilltalsnamn som 

uppfattas som svenska namn, det vill säga är relativt vanliga i svensk kontext och 

därmed format en “svensk” identitet. Många av dessa namn uppfattas även vara 

gångbara i internationell kontext och Aldrin tolkar detta som en vilja att kombinera 

olika etniska identiteter. Hon kunde också se att detta var ett vanligare sätt att 

kombinera olika etniska identiteter på än att, när barnet hade flera förnamn, blanda 

namn med olika etniska konnotationer. I de fall när detta skedde var det huvudsakligen 

när barnet fått ett utlandsklingande tilltalsnamn, det vill säga när 

identitetsframställningen konstruerats som utländsk (Aldrin 2009:89). Det var 

vanligare bland de flerspråkiga familjerna (80 %) att ta hänsyn till namnens 

användbarhet internationellt än vad det var bland de enspråkiga familjerna (46 %). 

Orsakerna som föräldrarna uppgav till att välja ett internationellt gångbart namn var 

ofta identitetsrelaterade, men även praktiska, varför Aldrin konstaterar att namnval 

såväl kan användas för att skapa etniska identiteter och känslomässiga relationer som 

för att tilldela ett barn sociala resurser, resurser som kan vara till nytta på olika sätt 

och i olika sociala och geografiska sammanhang (Aldrin 2009:89−90). En annan 

praktisk aspekt som var vanligare bland de flerspråkiga familjerna var stavning. I de 

fall enspråkiga familjer tog hänsyn till denna var det för att uttrycka smak och en viss 

social identitet medan det bland de flerspråkiga familjerna utöver detta också var för 

att kombinera etniska identiteter och forma en social resurs som skulle vara användbar 

i många etniska sammanhang (Aldrin 2009:90−91). Aldrin (2009:91) jämförde även 

namnvalen med andra sociala faktorer än etnisk identitet och språklig bakgrund. Hon 

konstaterar då att när en av föräldrarna har etniskt svensk bakgrund är det vanligare 
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att den identitet som skapas för barnet är densamma som faderns än moderns, att det 

är vanligare att det förstfödda barnet har ett svenskklingande namn än övriga syskon, 

som oftare har utländskt klingande namn, och att socio-ekonomiska faktorer får 

betydelse för namnvalen. Hon menar att detta för det första  indikerar att det i 

flerspråkiga familjer kan finnas könsrelaterade roller i namngivningsprocessen. För 

det andra menar hon att det indikerar att flerspråkiga föräldrar i ett tidigt skede vill ge 

sina barn en till viss del svensk identitet men att de senare omvärderar detta och 

uppvärderar vikten av att deras barn även behåller en etniskt utländsk identitet. 

Slutligen menar hon att det indikerar att välutbildade och ekonomiskt framgångsrika 

flerspråkiga föräldrar i Sverige tenderar att i högre grad än outbildade och ekonomiskt 

svaga föräldrar ge sina barn namn som skapar helt eller till viss del en svensk identitet 

(Aldrin 2009:91). Att namnvalen i flerspråkiga familjer kan vara en vansklig fråga 

bekräftas i Aldrins studie av att namngivningsprocessen sträcker sig över längre tid 

än i enspråkiga familjer (Aldrin 2009:87). Det framgår i Aldrins studie att namnvalen 

handlar om såväl spörsmål om identitetsframställning som rationella praktiska 

överväganden. Man vill underlätta för sitt barn att röra sig i internationella 

sammanhang men också skydda det från mobbning och utanförskap (Aldrin 

2009:92).             

 Sue & Telles (2007) undersökte vilka förnamn latinamerikanska föräldrar boende 

i Los Angeles 1995 gav till sina barn. Inledningsvis menar de att namnval utgör ett 

viktigt kulturellt ställningstagande och att namnet ofta uttrycker den identitet 

föräldrarna förväntar sig att deras barn ska få (Sue & Telles 2007:1383). De tänker 

sig att föräldrars namnval kan sträcka sig från antagandet att om barnet får ett etniskt 

markerat namn kommer det att stärka barnets etniska identitet, till antagandet att ett 

icke etniskt markerat namn kan förbättra barnets chanser att accepteras eller minimera 

risken för att de ska utsättas för diskriminering i majoritetssamhället (Sue & Telles 

2007:1386). De fann i sin studie att barnets utsikter att få ett engelskt markerat namn 

ökade ju närmare kontakt de latinamerikanska föräldrarna hade med den amerikanska 

kulturen, men om de engelska namnen var översättningsbara till spanska kunde de så 

att säga slå två flugor i en smäll. De kunde då simultant uttrycka en vilja att assimileras 

och ändå behålla bandet till det etniska ursprunget (Sue & Telles 2007:1383). De såg 

även att de latinamerikanska paren tenderade att i högre grad ge pojkar spanska namn 
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och flickor engelska namn. Detta förhållande framstod även när den ena föräldern 

hade latinamerikanskt ursprung men var född i USA och den andra föräldern inte hade 

någon koppling till Latinamerika. Det visade sig även att när föräldrarna hade olika 

etniskt ursprung hade faderns ursprung betydligt större betydelse för namnvalet, 

speciellt avseende pojkars namn (Sue & Telles 2007:1383). 

Även Gerhards & Hans (2009) menar att föräldrars namnval till sina barn indexerar 

identitet, både på person- och gruppnivå: “The combination of that newborn’s first 

and last names serves as a marker of identity both for the child and for those with 

whom he or she interacts” (Gerhard & Hans 2009:1102). Deras studie undersökte 

namnvalen kopplade till grad av integration. Trots detta tycker jag att delar av deras 

resultat har relevans för min studie. De menar liksom Sue & Telles (2007) att när 

invandrade föräldrar väljer ett förnamn till sitt barn som är vanligt i 

majoritetssamhället tyder det på en hög grad av ackulturation medan ett förnamn som 

endast är vanligt i föräldrarnas ursprungliga hemland tyder på etniskt bevarande 

(Gerhard & Hans 2009:1102). Deras undersökning genomfördes med hjälp av data 

från turkiska, sydvästeuropeiska och (f.d.) jugoslaviska invandrare i Tyskland. De 

fann exempel på föräldrar som valde förnamn för att undvika diskriminering, föräldrar 

som valde namn för att uttrycka tillhörighet med den etniska minoritetskulturen samt 

föräldrar som genom namnvalen lyckades förena de båda målsättningarna. Studien 

visade också att namngivningen berodde på flera faktorer, som kulturella gränser 

mellan det etniska ursprungslandet och majoritetssamhället, föräldrarnas 

sociostrukturella integration i form av utbildning och medborgarskap, interetniska 

nätverk samt religiös tillhörighet. Det framgår även av deras resultat att namnvalen 

inte alltid grundar sig i identitet utan att valen också kan vara strategiska. 

Frändén (2010) undersökte i sin avhandling det samiska släktnamnsskicket i 

Sverige 1920−2009. Hon ville bland annat se om den förändrade synen på samer och 

samisk etnicitet var synlig i det samiska namnskicket. Hennes studie behandlar främst 

släktnamnsbyten eftersom hon anser att sådana innebär en möjlighet för individerna 

själva att påverka sina namn. Men därigenom bryter också namnbytarna mot något 

som är förväntat, eftersom dessa namn är ärftliga och traditionsbärande. Frändén 

konstaterade sammantaget utifrån resultaten i sin studie att den samiska 

revitaliseringen är synlig i namnskicket. Om tidigare finska eller samiskt markerade 
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namn byttes ut mot mer svenskklingande namn var det i studien tydligt att under 

senare år har svenska namn bytts ut mot samiskt markerade namn. Detta implicerar 

att identitet framhålls genom namn och att namnens värde är beroende av aktuell 

diskurs (Frändén 2010:250−259). Hon synliggjorde att namn är en slags etnisk symbol 

och därför kan exempelvis samiskt markerade namn användas för att påvisa såväl 

rätten att bära dessa namn och synas, som för att påvisa samernas existens som grupp 

och deras rättigheter att få göra sina röster hörda (Frändén 2010:251). 

Frändén (2010:22) kopplar namnet till identiteten då hon menar att namnet berättar 

vem individen är både för majoritetssamhället, för den egna (minoritets)gruppen och 

för individen som bär namnet (Frändén 2010:22). Frändén menar att när man hör ett 

namn på en obekant person bildar man sig utifrån namnet en uppfattning om vem 

namnbäraren är. Hon tydliggör även att namn har olika status och att detta har sitt 

ursprung i vilken status de människor har som vanligtvis  bär namnen och att namn 

på grund av detta kan liknas vid en typ av “värdemätare”. Hon påpekar dock att detta 

är beroende på diskursen i olika kontexter (Frändén 2010:22).  

Allmänt känt är att samer i det svenska samhället länge hade låg samhällsstatus. 

Om ett samiskt ursprung blev känt kunde det medföra att individer blev 

diskriminerade och exkluderade. “Namnet har en viktig roll i detta: att bära ett samiskt 

namn är att tala om att man är same − att blotta vem man är” (Frändén 2010:22). Att 

vara same var stigmatiserande och min tolkning är då att namnet blev en 

stigmamarkör. Om ett namn är en stigmamarkör kan man vilja byta ut det, men “att 

byta namn är ett stort steg att ta” (Frändén 2010:256). Då namnet fyller flera 

funktioner, måste den person som bär namnet ta ställning till vilken funktion som ska 

tillskrivas störst vikt: “Att undkomma stigmatisering eller att visa tillhörighet till sitt 

folk? Att ha ett namn som alla kan uttala eller att föra släktens namn vidare?” (Frändén 

2010:23).  

Becker (2009) undersökte i likhet med Gerhards & Hans (2009) immigranters 

“känslomässiga identifikation” med hjälp av namnval, om än med ett annat vokabulär. 

Hon utförde studien med hjälp av de namnval 625 turkiska invandrare i Tyskland hade 

gjort till sina barn. Hon undersökte om dessa föräldrar valt namn som är vanligt 

förekommande i Turkiet, Tyskland eller i båda kulturer. Dessa val såg hon då i denna 

ordning som en separerad, en assimilerad eller en integrerad känslomässig 
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identifikation. Immigranternas förnamnsval till barnen jämfördes med deras egen 

uppfattade självidentitet (Becker 2009:202−203). Det framgick tydligt att de flesta 

föräldrar (80 %) valde ett turkiskt förnamn till sitt barn vilket i stort följde kurvan för 

den uppfattade självidentiteten (60 %). De minst valda namnen var de som var vanliga 

endast i Tyskland. Det var tre gånger så vanligt att flickor fick namn som var vanliga 

i båda länder och de fick i lägre grad än pojkar etniska namn (Becker 2009:221). Detta 

överensstämmer med resultaten i den presenterade studien av Sue & Telles (2007) 

och med en studie av Lieberson (2000) (refererad i Becker 2009:221), som påvisar att 

pojkars namn mer följer etnisk tradition medan flickor i högre grad får namn som är 

influerade av aktuellt mode. Becker (2009:222) såg i sin studie att när en förälder kom 

från Tyskland minskade  kraftigt valet av ett turkiskt markerat namn medan valet av 

ett namn som är vanligt i båda länder ökade. Resultaten tydde på att i familjer där 

religion och tradition hade en mer framträdande roll ökade sannolikheten för att valet 

skulle falla på ett turkiskt markerat namn. Beckers studie kan tyckas sakna relevans 

för min uppsats, då mitt syfte är att undersöka om invandrade föräldrars namnval kan 

spegla deras önskade identitet för barnen och inte har som syfte att undersöka 

föräldrarnas upplevda identitet. Men frågan är om inte detta kan hänga ihop, vilket 

jag också diskuterar i avslutningen av kapitel 5.7.5.2.    

3.3. Studiens placering i forskningsfältet 

Ett namn har betydelse. Namn och identitet hör nära samman. Ett namn kan signalera 

både personlig identitet och grupptillhörighet. Namngivning i ett välkänt 

sammanhang innebär för det mesta inga svårigheter då det finns traditionsbundna 

konventioner att förhålla sig till. Men i ett nytt kulturellt sammanhang kan namnvalet 

innebära bryderier för namngivarna då de har mycket att ta ställning till. Vilken 

identitet vill de ge sitt barn och uttrycka till andra genom namnet? Vilket namn 

underlättar och ger barnet sociala möjligheter i den nya kontexten? 

 I ett mångkulturellt land som Sverige möts människor med olika världsbilder och 

invandrade föräldrar blir tvungna att ta ställning i frågor de tidigare inte behövt 

reflektera över. Bland annat måste de överväga vilken känslomässig anknytning de 

vill förmedla till sitt barn genom namnet de väljer, men även vilket namn som de tror 
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ger deras barn de bästa framtidsutsikterna. Min studie passar väl in i det presenterade 

forskningsfältet då den vill klargöra vilka tankar och syften flerspråkiga invandrade 

föräldrar kan ha när de väljer namn till sina barn.  Studien är aktuell och viktig om vi 

vill att alla människors röster ska bli hörda oavsett etnisk bakgrund. 

4. Material och metod 

I detta kapitel redovisar och motiverar jag valet av metod i studien. Jag beskriver 

också intervjuerna och studiens deltagare. Därefter redogörs för hur materialet 

bearbetats och avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet och tillförlitlighet samt 

påvisas på vilket sätt forskningsetiska hänsyn tagits i förhållande till studiens 

deltagare.     

4.1. Metodologiskt angreppssätt 

Den föreliggande studien är kvalitativ och genomförs med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Jag beskriver här varför detta angreppssätt är lämpligt.  

Målet med kvalitativ forskning är att undersöka hur deltagarna tänker och agerar i 

sin vardag samt beskriva detta ingående istället för att genom matematiska 

beräkningar och statistiska underlag försöka generalisera och visa en enhetlig 

världsbild. Kvalitativ forskning bedrivs ofta småskaligt med få deltagare för att få syn 

på just deras individuella upplevelser av verkligheten (Friedman 2012:181−183). 

Kvalitativ forskning utgår också från att “[sociala] realiteter är helheter som inte går 

att förstå isolerade från deras kontexter” (Lincoln & Guba 1985 citerad i Denscombe 

2018:24). Eftersom man vill se ett fenomen från olika perspektiv och höra olika röster 

och ståndpunkter kring detta är intervjuer en vanlig metod i kvalitativa studier 

(Friedman 2012:182).  

Denscombe (2018:268) menar att intervjuer lämpar sig väl för forskning som 

inbegriper “åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter” samt när ämnet “kräver 

en ingående förståelse av hur saker fungerar, hur faktorer är sammanlänkade”, vilket 

är fallet med den aktuella studien. Även om jag vill ha ett antal specifika frågor 



 

 

25 

besvarade (se intervjuguide i bilaga 2) vill jag låta de intervjuade utveckla sina svar 

relativt fritt och tala mer utförligt om ämnen som är väsentliga för dem. Jag vill också 

kunna ställa oplanerade följdfrågor för att få en djupare förståelse om något är oklart 

eller extra relevant för min studie, varför jag väljer att göra personliga 

semistrukturerade intervjuer, som jag föredrar att kalla intervjusamtal. 

 Denna benämning överensstämmer med Kvales uppfattning, då han ser intervjuer 

och intervjuforskning som en slags professionella samtal. Han menar att intervjuer är 

strukturerade samtal med ett syfte,  med vars hjälp man får ta del av de intervjuades 

erfarenheter, känslor och förhoppningar och om de sammanhang de befinner sig i 

(Kvale 1997:13). Han menar också att avsikten med samtalen är att tolka de beskrivna 

fenomenens mening (Kvale 1997:13). Intervjusamtalets styrka är, enligt honom, att 

intervjuaren får ta del av flera människors tankar om ett ämne och därmed får en bild 

av en mångfacetterad värld (Kvale 1997:14). Forskningsintervjun eller 

intervjusamtalet skiljer sig dock från ett vanligt samtal i och med att det inte är ett 

samtal mellan jämbördiga parter eftersom det är intervjuaren som initierat ämnet och 

styr samtalet (Kvale 1997:13).  

Den föreliggande studien är helt i linje med ovanstående beskrivning. Den är 

således kvalitativ och genomförs med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer. I fem 

av dessa intervjuer är båda föräldrar invandrade medan i en intervju är den ena 

föräldern invandrad och den andra svenskfödd. Samtliga sex föräldrapar har fått barn 

sedan de kom till Sverige. Därutöver förs också ett informellt samtal med ett par med 

skild etnisk bakgrund (den ena föräldern är svenskfödd) som väntar sitt första barn. 

Detta samtal inkluderas nedan i begreppet intervjusamtal om inte annat framgår. 

Intervjufrågorna utformades med målet att jag på bästa sätt skulle kunna besvara 

mina forskningsfrågor och uppnå syftet med studien. Inledningsvis formulerade jag 

ett relativt stort antal bakgrundsfrågor, för att med hjälp av svaren på dessa få en 

helhetsbild av de intervjuade och deras familjer. Mitt antagande var att jag vid 

analysarbetet i den informationen skulle kunna se kopplingar till de namnval som 

gjorts och de resonemang som förts kring dessa. Därefter formulerade jag de frågor 

som direkt berörde ämnet för studien, det vill säga frågor om namngivningsprocessen 

och de slutliga namnvalen. Dessa frågor försökte jag gruppera under olika teman, men 

det tyckte jag var svårt, då flera av frågorna kunde höra till flera teman, varför jag 
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istället ordnade frågorna i en följd där jag tyckte att de naturligt följde på varandra. 

Frågorna sammanställdes i en intervjuguide som jag använde mig av under 

intervjusamtalen (bilaga 2). 

4.1.1. Intervjuer och deltagare 

Kvale säger: “Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill 

veta” (Kvale 1997:97) och menar att antalet intervjupersoner därför är avhängigt 

studiens syfte, vilket innebär att det i vissa fall kan räcka med en person och i andra 

behövs 1000. Han menar även att den tillgängliga tiden kan vara en faktor med 

betydelse i detta sammanhang (Kvale 1997:97−99). Materialet i den föreliggande 

undersökningen har samlats in med hjälp av sju intervjusamtal, vilket kan verka vara 

i minsta laget. Forskningsfrågorna i studien har dock kunnat besvaras med hjälp av de 

sju intervjusamtalen och syftet med undersökningen är därmed uppfyllt, varför sju 

intervjusamtal visade sig vara tillräckligt. De sju intervjusamtalen har givit en bra bild 

av hur invandrade föräldrar kan tänka och vad de kan se som väsentligt och 

problematiskt när de namnger sina svenskfödda barn. Om än det hade varit intressant 

att höra några ytterligare röster med annan etnisk och språklig bakgrund var tiden 

alltför begränsad för detta.  

Spridningen av Covid-19 under denna studies genomförande försvårade 

möjligheterna för intervjusamtal. Därför har i fem av de sju intervjusamtalen endast 

en av föräldrarna deltagit. Fyra av dessa intervjusamtal genomfördes med den förälder 

jag delar arbetsplats med, även om vi inte har kontakt på arbetsdagarna eller känner 

varandra. Dessa intervjusamtal har  genomförts i mitt arbetsrum på vår gemensamma 

arbetsplats. Ett av intervjusamtalen genomfördes via Google Meet med mamman till 

en elev på skolan där jag arbetar som lärare. De två intervjusamtal där föräldrarna har 

olika etnisk bakgrund genomfördes med båda föräldrar närvarande i deras respektive 

hem, då de ingår i min nära krets.  

De ovan beskrivna intervjufrågorna (bilaga 2) fungerade som en slags ryggrad i 

samtalen och jag såg i samtliga intervjusamtal till att jag fick svar på dem alla även 

om ordningen inte alltid följdes. Ofta behövde jag heller inte ställa frågorna, då den 

jag samtalade med kom in på dem opåkallat. Det var väldigt bra att börja med 
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bakgrundsfrågorna då de blev en slags startsträcka där vi lärde känna varandra och 

kom in i samtalet på ett naturligt sätt. 

  Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Det informella samtalet 

spelades inte in, men föräldrarna fick ta del av det sammanställda materialet för att 

kontrollera att jag kommit ihåg vårt samtal korrekt. 

 De deltagande föräldrarna är få och har skilda etniska och språkliga bakgrunder 

varför inga generella slutsatser kan dras av det insamlade materialet, vilket heller 

aldrig varit min ambition. Jag ville låta några invandrade föräldrar berätta hur just de 

tänkte när de valde namn till sina svenskfödda barn och vad de såg som väsentligt 

med tanke på barnens framtid. Jag ser det som en fördel att föräldrarna har skilda 

etniska bakgrunder, då man därigenom kan få syn på om funderingarna kan vara 

desamma oavsett etnisk bakgrund och om den etniska bakgrunden slutligen kan spela 

roll för de val man gör. I tabell 1 nedan är intervjusamtalen presenterade i den ordning 

de genomfördes. 

 

Tabell 1: Sammanställning av intervjusamtal 

Intervju-

samtal 

Längd 

(minuter) 

Deltagare Hemländer Modersmål Religion 

1 26.07 Båda 

föräldrar 

Sverige (m) 

Serbien (p) 

Svenska  

Serbiska 

Pr. Kristen 

Ort. Kristen 

2 28.02 Mamma Kurdistan (m) 

Kurdistan (p) 

Kurdiska 

Kurdiska 

Muslim 

Muslim 

3 30.14 Pappa Tunisien (m) 

Irak (p) 

Arabiska 

Arabiska 

Muslim 

Muslim 

4 44.36 Mamma Ukraina (m) 

Serbien (p) 

Ukrainska 

Serbiska 

Ort. Kristen 

Ort. Kristen 

5 

 

61.50 Mamma Syrien (m) 

Syrien (p) 

Arabiska 

Arabiska 

Muslim 

Muslim 

6 45.33 Pappa Etiopien (m) 

Etiopien (p) 

Tigrinja 

Tigrinja 

Ort. Kristen 

Ort. Kristen 
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7 ca 30 Båda 

föräldrar 

Sverige (m) 

Schweiz (p) 

Svenska 

Franska 

Pr. Kristen 

Ateist 

m = mamma, p = pappa, pr. = protestant, ort. = ortodox 
 

4.2. Bearbetning av materialet 

Det insamlade materialet fördes direkt efter varje intervju över från diktafonen till en 

dator (chromebook) för att vara mer hanterbart vid analysarbetet. Materialet har inte 

transkriberats utan endast sammanfattats i skrift, då detta ansågs tillräckligt för syftet 

med undersökningen. Det presenteras i återberättande form, då jag tycker att det på så 

sätt blir lättillgängligt för läsaren. En del av materialet kanske vid en direkt anblick 

inte uppfattas vara relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar, men har 

betydelse för analysarbetet, då man där kan hitta möjliga förklaringar till olika 

ställningstaganden och val som gjorts.  

 Ett intervjusamtal är en mellanmänsklig interaktion och det material som insamlas 

kan inte betraktas som objektiv vetenskaplig fakta. Men det finns inte heller en 

objektiv social verklighet som vare sig kan upplevas eller presenteras på ett likartat 

sätt oberoende av aktörer, då verklighet skapas i interaktion (Kvale 1997:146, 251). 

Både under intervjusamtalen och tolkningen av materialet var jag väl medveten om 

att min, säkerligen omedvetna, världsbild påverkade min förståelse och mina 

tolkningar. Jag hade också en oro under analysarbetet att jag skulle “övertolka” och 

så att säga “lägga orden i munnen” på de jag samtalat med eller lägga in innebörder i 

det de beskrivit som inte fanns. Detta blev speciellt tydligt för mig eftersom jag ville 

“komma åt de latenta innebörder som inte är explicit medvetna för intervjupersonen” 

(Kvale 1997:191). Men enligt Kvale är det väsentliga då att “explicit formulera de 

belägg och argument som ligger bakom tolkningen så att den kan prövas av andra 

läsare” (Kvale 1997:191), vilket jag tycker att jag gör. Jag tolkar också materialet 

utifrån en teoretisk ram, det vill säga att jag försöker förstå det sagda utifrån ett 

specifikt teoretiskt perspektiv, vilket enligt Kvale (1997:194−195) innebär att 

tolkningen går bortom intervjupersonens självförståelse, men även bortom sunda 

förnuftets förståelse. 
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4.3. Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

Av ovanstående framgår att det kan vara svårt att i kvalitativ forskning utgå från de i 

kvantitativ forskning så vanliga kriterierna reliabilitet och validitet för att bedöma 

forskningens kvalitet. Men kravet på att forskningsdatan ska ha hög kvalitet kvarstår 

naturligtvis i kvalitativa studier och man brukar då utgå från begreppen trovärdighet 

och tillförlitlighet (Denscombe 2018:420−421). Exempel på hur man kan säkerställa 

en kvalitativ studies trovärdighet är att triangulera eller låta deltagarna kontrollera 

resultaten. I denna studie använder jag mig endast av intervjuer som datakälla och jag 

anser inte att mina intervjudeltagare kan kontrollera mina resultat, då jag vill upptäcka 

innebörder som de kanske inte är explicit medvetna om och materialet tolkas utifrån 

en teoretisk ram de troligtvis inte har kunskap om (Kvale 1997:191−195). Men när 

uttalanden tolkas inom en teoretisk ram är trovärdigheten i kvalitativa studier också 

“beroende av om teorin är giltig för det undersökta området och om den specifika 

tolkningen följer logiskt av teorin” (Kvale 1997:196). Den teoretiska ramen 

presenteras utförligt och de tolkningar som görs i analysen kopplas till denna ram, 

varför jag anser att detta är ett instrument som kan användas för att avgöra om denna 

studie är trovärdig eller inte.    

Ett intervjusamtal är, som ovan beskrivits, en mellanmänsklig företeelse där 

deltagarna påverkar varandra ömsesidigt (Kvale 1997:39) och olika forskare kan bära 

med sig olika omedvetna verklighetsuppfattningar. Detta kan påverka vilka 

antaganden som görs, vilka frågor som ställs och vilka innebörder som på så sätt 

kommer upp till ytan. Detta gäller både vid själva intervjusamtalet och under 

tolkningsprocessen. Därför är det inte säkert att olika forskare skulle presentera exakt 

samma resultat efter intervjusamtal med samma deltagare, vilket ändå inte kan ses 

som en felkälla (Kvale 1997:190−191). För att säkerställa kvalitativa studiers 

tillförlitlighet blir det istället mycket viktigt att redogöra noggrant för 

forskningsprocessen och så detaljrikt som möjligt redogöra för metoder och 

förfaringssätt vid analys och tolkning. Det vill säga redovisa vilka belägg och 

argument som tolkningen grundar sig i så att den kan granskas av andra utifrån det 

perspektiv den aktuelle forskaren anlagt (Kvale 1997:191; Denscombe 2018:421). Det 
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redogörs noggrant för forskningsprocessen i denna uppsats, varför detta kan användas 

som instrument för att avgöra om denna studie är tillförlitlig eller inte. 

4.4. Forskningsetiska hänsyn 

Oberoende av storlek måste all forskning ske på ett sätt som är etiskt försvarbart, 

vilket jag tagit hänsyn till vid min studies genomförande. Forskning är värdefull, då 

den bidrar till kunskap som bidrar till individers och samhällens utveckling. Men 

forskningen måste ta hänsyn till hur medverkande påverkas. Den måste skydda de 

medverkande för risk att skadas på olika sätt och säkerställa deras rätt till integritet 

(Vetenskapsrådet 2017). Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns fyra 

huvudkrav. Dessa är: Informationskravet, som innebär att forskaren måste informera 

alla berörda om syftet med den aktuella forskningen. Samtyckeskravet, som innebär 

att en undersöknings deltagare måste delta frivilligt. Konfidentialitetskravet, som 

innebär att de personer som ingår i en undersökning ska garanteras konfidentialitet 

och att personuppgifter måste förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda 

personer bara får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002).  

När mina deltagare tillfrågades om att delta i undersökningen genom att låta sig 

intervjuas informerades de muntligt om undersökningens syfte på ett övergripande 

sätt och genom att de tillfrågades framgick att deltagandet var frivilligt. När vi 

träffades för intervjun fick de före intervjuns början ett missivbrev (bilaga 1) där jag 

inledningsvis kort presenterade mig själv och studiens syfte, varför jag anser att 

informationskravet är uppfyllt. Det framgick också att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de när som helst kunde ångra sig och välja att avbryta sitt deltagande, 

varför jag anser att samtyckeskravet är uppfyllt. I missivbrevet informerades även om 

att de garanterades anonymitet och att barnets namn endast skulle nämnas om de 

samtyckte till detta, vilket samtliga gjorde, samt att de inspelade intervjuerna skulle 

förvaras på ett säkert sätt, varför jag anser att konfidentialitetskravet är uppfyllt. 

Avslutningsvis upplystes i brevet om att det inspelade materialet endast skulle 

användas av mig för det syfte som angavs i brevet, varför jag anser att nyttjandekravet 
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är uppfyllt. Jag kommer även, enligt Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer, att 

låta de intervjuade ta del av den färdiga undersökningen om de så önskar.  

5. Resultat och analys 

Jag kommer i detta kapitel att redovisa det insamlade materialet, tolka och analysera 

det med hjälp av mina forskningsfrågor och utifrån studiens teoretiska ram, samt 

presentera resultaten. De två första forskningsfrågorna handlar om vilka faktorer som 

invandrade föräldrar kan se som väsentliga när de väljer namn till sina barn och om 

valen kan ses som en del i en identitetsskapande process. Om det visar sig att valen 

kan ses som delar i en identitetsskapande process är jag också, som en tredje fråga, 

intresserad av att veta om deltagarna upplevde någon konflikt mellan olika 

identitetsframställningar när de valde namnen till sina barn. Den teoretiska ramen är 

poststrukturalistisk, varför utgångspunkterna är att språk spelar en viktig roll när 

relationer skapas mellan individer och grupper och därmed också för individers 

identitetsskapande. Namn betraktas i studien som ett språkligt element med betydelse, 

på samma sätt som andra språkliga element. 

När jag omväxlande använder mig av termerna svenska namn, svenskklingande 

namn, och namn som förekommer i det svenska onomastikonet, menar jag i samtliga 

fall namn som är och under lång tid har varit vanligt förekommande i det svenska 

samhället och därför inte uppfattas som avvikande eller främmande. Det har således 

inget att göra med namnets etymologi. Många namn som vi nu anser vara “svenska” 

har historiskt lånats in från andra språk och dessa namn betraktas också som sådana i 

denna uppsats, eftersom de numera inte uppfattas som främmande eller avvikande. 

Detta förhållningssätt kan dock bli problematiskt med tanke på att många namn som 

numera lånas in från främst engelsktalande länder av yngre generationer inte upplevs 

som främmande eller avvikande medan äldre generationer kan uppfatta dem på ett 

sådant sätt. Sådana namn kan exempelvis vara Kevin och Liam. Jag har dock inte 

upplevt det som ett problem i denna analys varför ingen hänsyn tagits till detta. 

Samma förhållningssätt gäller när jag talar om utländskt klingande eller 
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utlandsklingande namn samt namn från ett annat lands onomastikon, det vill säga att 

det i uppsatsen avser namn som i Sverige uppfattas som främmande och avvikande. 

När begreppen social identitet och gruppidentitet  används i texten avser de samma 

fenomen. De används alltså  omväxlande men synonymt. 

Intervju och intervjusamtal är också termer som jag använder omväxlande men 

synonymt medan samtal används när jag syftar på det informella samtalet som fördes 

utan inspelning. 

Varje intervju eller samtal får ett eget underkapitel med i tur och ordning en 

presentation av deltagarna, en sammanfattning av intervjumaterialet uppdelat i avsnitt 

med de tre forskningsfrågorna som rubrik samt en analys. Avslutningsvis förs en 

jämförande och sammanfattande diskussion av hela materialet.   

5.1. Intervjusamtal 1 

5.1.1. Presentation 

Båda föräldrar deltar i intervjun, som genomförs i deras hem. Pappan har serbisk 

bakgrund med serbiska som modersmål medan mamman är infödd svensk. De har 

träffats här i Sverige och talar svenska i hemmet, men de uttrycker en önskan om att 

barnet även ska lära sig att tala serbiska. Religion har inget inflytande i deras vardag, 

men mamman tillhör svenska kyrkan och pappan den ortodoxt kristna kyrkan på 

grund av hans fars tillhörighet i denna, men han har vuxit upp med sin mor som är, 

icke aktivt utövande, muslim. Han kom tillsammans med henne till Sverige när han 

var 16 år, på grund av hennes giftermål, och han tror att hans mor stannade efter sin 

skilsmässa för att skapa dem bättre levnadsstandard. Pappan utbildade sig här till 

ekonom och jobbar när intervjun genomförs som redovisningskonsult. Mamman 

arbetar som sjuksköterska och de bor i en bostadsrätt. De trivs med detta boende men 

vill kunna skaffa sig något större och i framtiden helst kunna köpa en villa. Pappan 

tycker att integrationen har gått ganska bra. Han känner sig helt tillhöra Sverige och 

de ser framför sig en framtid i Sverige, även om pappan aktivt behåller sin kontakt 

med Serbien på olika sätt och menar att vad som händer efter 65 kan man inte sia om. 

Pappan ser inga problem med att känna tillhörighet i både majoritetsgrupp och 
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minoritetsgrupp och menar att det inte är något han funderat över. Han hade bott 15 

år i Sverige när barnet, en son, som är deras hittills enda barn föddes. Barnets namn 

är Benjamin. 

5.1.2. Vilka faktorer såg föräldrarna som väsentliga vid namnvalet? 

Det föräldrarna i denna intervju framhåller som för dem viktiga faktorer vid 

namnvalet var att namnet var vackert, internationellt gångbart samt gick lätt att uttala 

såväl i Sverige och Serbien som internationellt. De nämner även att namnet 

förekommer i flera religioner, vilket sågs som positivt. Mamman säger att det också 

var viktigt att hitta ett namn som passar genom hela livet oberoende av ålder samt att 

hon tycker om lite längre namn. Långa namn är fina, de ger lite mer tyngd, “jämför 

till exempel Bo med Benjamin”. Hon tycker också att Benjamin är mjukt. “Det låter 

som en snäll person”. De återkommer under intervjun flera gånger till att de lade vikt 

vid att namnet skulle vara internationellt gångbart och lätt att uttala oberoende av var 

i världen man befinner sig, men en avgörande faktor uppges ändå vara att det skulle 

vara fint. De menar att det finns många vackra namn men att det också var viktigt att 

det kändes “rätt i magen”, “att vi hade en känsla för namnet” och “att vi var överens”.  

Pappan uppger att de inte tänkte i termer av arbetsmarknad och dylikt när de 

diskuterade namnvalet. Kanske beroende på att han själv inte har några sådana 

negativa erfarenheter. Mamman inflikar att de nog ändå undermedvetet gjorde det när 

de resonerade om att “vindarna kan vända”, vilket ju rent konkret handlar om sådana 

omständigheter, även om de inte uttryckligen talade om just jobb och arbetsmarknad. 

Hon menar också att pappans mycket internationella tilltalsnamn kan ha underlättat 

för honom.  

Barnet har även ett förnamn utöver tilltalsnamnet och det är mer utlandsklingande, 

om än lätt att uttala i Sverige. Orsaken till detta namnval menar föräldrarna endast var 

att mamman tyckte det var mycket vackert och att pappan tyckte det var roligt att ge 

barnet samma namn som en mycket framgångsrik och populär tennisspelare i Serbien. 

De hävdar med bestämdhet att detta namnval endast grundade sig i estetik och 

uppkallning.  
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De menar samstämmigt att mamman var den drivande i namnfrågan och att hon 

tänkte på den redan innan graviditeten och att pappan deltog mer aktivt i slutet av 

namngivningsprocessen. Många namnförslag diskuterades under 

namngivningsprocessen tills de var överens, vilket var viktigt för dem. De enades 

dock om namnet ganska tidigt, ungefär i mitten av graviditeten, när könet var känt, 

och de berättade också före barnets födelse för andra vad barnet skulle heta. 

Framförallt valde de namn bland sådana de kände till, men de fick också en namnbok 

av mannens chef som de tittade igenom. 

Pappan menar att det i hans hemland Serbien är vanligt att pojkar blir uppkallade 

efter barnets pappa eller farfar. Detta tog de dock inte i beaktande, vilket barnets farfar 

ogillade. Farfadern kom också med andra förslag på namn som de avvisade. 

Föräldrarna menar enigt att många serbiska namn inte passar i Sverige och att det var 

något de tog hänsyn till med tanke bland annat på barnets integrering i Sverige. 

Barnets pappa menar att farfadern knappt varit utanför Serbiens gränser och av den 

orsaken har snäva referensramar och att man därför inte kunde ta hänsyn till hans 

namnförslag. Mamman påtalar också att barnet har pappans och farfaderns 

utlandsklingande efternamn, vilket ändå påvisar hans kulturella bakgrund. 

Föräldrarna är återigen inne i en namngivningsprocess, då de väntar barn nummer två, 

som har okänt kön. De menar att de inte gör någon åtskillnad i tillvägagångssätt när 

de nu försöker hitta både pojk- och flicknamn som kan vara aktuella för deras väntade 

barn och att samma faktorer är de väsentliga. Pappan berättar att när barnet i Serbien 

är en flicka finns inga speciella namnkonventioner att följa utan att valet då vanligtvis 

är mer fritt. 

5.1.3. Kan namnvalet ses som en del av en identitetsskapande process? 

Mamman kommer självmant in på att namn och identitet hör samman, då hon säger 

att namn säger något om föräldrarna. Hon menar att man utifrån namn bland annat 

kan utläsa om föräldrarna är unga och att vissa namn förknippas med “white trash”, 

vilket då är en nedsättande benämning på vita personer som börjat användas i Sverige. 

Hon ger också “y-namnen” , exempelvis Benny och Ronny, som exempel på hur namn 

enligt henne förknippas med rådande värderingar och fördomar. Pappan håller med 
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och menar att man också förknippar namn med vissa personer, sådana man känner, 

men också att namn kan vara allmänt ökända och exempelvis uppfattas som 

“brottsliga”, även om han inte i någon högre grad tycker sig uppfatta nyanserna i de 

svenskklingande namnen. Mamman påpekar att han i viss mån nog kan känna detta, 

då han ibland kunde avvisa hennes namnförslag på grund av de inte var tillräckligt 

“robusta” och kunde förknippas med något han uppfattade olämpligt. Dessa faktorer 

är något som de omedvetet säger sig ha tagit hänsyn till när de valde namnet på sin 

pojke, på grund av sina egna fördomar kanske, även om de inte explicit diskuterade i 

just dessa termer när de valde namnet. Deras avvisande av alltför serbiska namn som 

Dragan och Lazar  berodde delvis på att uttalet inte skulle bli riktigt i Sverige och att 

pappan inte tycker serbiska namn är fina, men de menar också att ett namn som 

Dragan skulle framställa honom som någon annan än Benjamin, mer avvikande. 

Eftersom hans efternamn uppenbart visar att han har utländsk bakgrund var det också 

viktigt för dem att ge honom ett mer neutralt tilltalsnamn. De tror också att namnet 

kan påverka hans egen känsla för vem han är men poängterar att denna känsla för 

namnet kommer att påverkas av omgivningens reaktioner, “om de bekräftar det som 

något fint eller som något hotfullt”. De menar att det naturligtvis är avhängigt av hur 

många i hans kontext som bär namnet och att namnet av den orsaken blir viktigt 

“beroende på var han hamnar”. De är mycket tydliga med att framhålla att detta inte 

är något de oroar sig över i nuläget, eftersom de upplever Sverige som tolerant jämfört 

med många andra länder och att  kontexten där de befinner sig är mångkulturell och 

med många välutbildade som bär utlandsklingande namn, så namnet är inget som gör 

att man där “sticker ut”. Men eftersom “vindarna kan vända” menar de att det ändå 

blev viktigt för dem att välja ett internationellt tilltalsnamn för att på något sätt 

uppväga hans serbiska efternamn, utöver att de inte vet var han kommer att befinna 

sig i framtiden.   

De uppger avslutningsvis att namnvalet för dem så mycket mer handlade om 

integration än att visa kulturell tillhörighet. Pappan menar att det är viktigt att “tillhöra 

mänskligheten, inte någon speciell folkgrupp [...] att integrera med människor, inte 

med nationaliteter” De tror heller inte att Benjamin kommer att reflektera så mycket 

över sitt namn, utan mer se det som: “Det här är jag - mitt namn. Det är så jag heter”.   
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5.1.4. Fanns det någon konflikt mellan olika identitetsframställningar? 

De tyckte sig inte uppleva någon konfliktsituation när de valde namnet, eftersom de 

valde ett internationellt gångbart namn och inte hade någon önskan att framställa 

barnet som vare sig specifikt serbiskt eller svenskt. Den konflikt som eventuellt kan 

utläsas i materialet är att de inte följer de gängse serbiska namnkonventionerna vid 

namnval till pojkar, vilket för farfadern kanske innebär att sonsonen inte framställs 

som serbisk. Men föräldrarna upplevde inte detta som något problematiskt.   

5.1.5. Sammanfattande analys 

5.1.5.1. Väsentliga faktorer 

I denna intervju framkommer såväl estetiska och praktiska som identitetsrelaterade 

faktorer som väsentliga vid namnvalet, vilket överensstämmer med tidigare forskning, 

exempelvis Aldrin (2011). Utöver de estetiska och praktiska faktorerna lade dessa 

föräldrar, kanske främst pappan, stor vikt vid att namnet skulle vara internationellt 

gångbart. I detta lade de då att namnet ska vara välkänt i aktuell omgivning och lätt 

kunna uttalas i den kontext man befinner sig. Även om det inte var något de 

uttryckligen diskuterat tyckte de också att det var en fördel att det förekommer inom 

olika religioner. Det blir här tydligt, vilket är den poststrukturalistiska teorins 

utgångspunkt, att språk är en kollektiv verksamhet där relationer definieras och 

avgränsas, gillas eller ogillas och att namn, som ett språkligt element, inte bara är ett 

tecken utan betydelse (Norton & McKinney 2011:77). Om namnet inte är välkänt kan 

det som pappan uttrycker det upplevas som något “hotfullt”. Deras önskan om 

internationell gångbarhet tolkar jag som en önskan om att barnet ska ha möjlighet att 

accepteras och integreras i vilken miljö han än befinner sig. För att möjliggöra denna 

önskade integration uppfattar föräldrarna att namnet uttalsmässigt måste anpassas till 

den omgivande majoritetskontextens språk samt deras namnkonventioner. 

Föräldrarna menar exempelvis enigt att många serbiska namn inte passar i Sverige 

och att det var något de tog hänsyn till med tanke på barnets integrering i Sverige. Det 

är här inte bara uppenbart att namnet spelar en väsentlig roll i relationsbyggandet 

mellan individer och grupper, det blir också uppenbart att det råder ett 
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maktförhållande mellan olika talare och att dessa bottnar i rådande ideologier, eller 

rådande diskurser och värderingar i det omgivande samhället, då dessa föräldrar 

försöker välja ett namn som accepteras i olika majoritetskontexter. Detta förhållande 

påtalade också Bakhtin när han menade att mening inte är något individuellt utan är 

kopplat till diskurser och att individer i ett samhälle positioneras utifrån dessa (Norton 

& McKinney 2011:77−78). Språk, och därav namn, kan vara den identitetsmarkör 

som blir utgångspunkten för etnisk kategorisering och positionering (Martin-Jones & 

Martin 2017:4), då olika språk tillskrivs olika värde som också förs över på dess talare 

(Einarsson 2004:8). På grund av detta vill dessa föräldrar ge sonen ett namn som 

genom likhet med majoritetstalarna kan passera i skilda majoritetskontexter genom 

att inte avslöja hans stigma, dvs hans minoritetsspråkliga bakgrund (se Frändén 

2010:98−99). Bourdieu menade att språk kan ses som en symbolisk resurs som kan 

användas av personer för att de ska bli någon omgivningen tar hänsyn till och har 

förtroende för (Norton & McKinney 2011:78; Pavlenko & Blackledge 2004:10) och 

för att sonen ska respekteras och bli en berättigad talare, det vill säga någon man 

lyssnar på (se Norton & McKinney 2011:78) anpassar därför dessa föräldrar 

namnvalet till majoritetgruppens konventioner. Med namnet som språklig resurs 

försöker de positionera sitt barn (se Aldrin 2011:36−37). 

Trots detta måste man också ha i åtanke att även det estetiska var mycket väsentligt 

för detta föräldrapar och att det avgörande uppgavs vara “att det kändes rätt i magen”, 

“att det kändes rätt” och “att de var överens”. Mamman menade att det var viktigt att 

namnet var vackert och pappan sa att han inte tyckte serbiska namn var fina. Jag 

uppfattar detta som att de inte “offrade” något för att anpassa sig utan att namnet hade 

positiva konnotationer för dem, kanske just för att det inte kändes “främmande” för 

dem. I detta ligger naturligtvis också att uppfattningar om vad som är vackert eller fint 

grundas i ideologier som omedvetet format allas våra åsikter och övertygelser 

(Palviainen & Huhta 2015:193; Lin 2015:24). Namnvalet kan ju, precis som pappan 

säger “förknippas med din egen historia och dina värderingar”. Denna pappa menar 

dock att han inte tycker om serbiska namn, trots att han har sin bakgrund i Serbien. 

Detta kan tyda på att han har influerats av de ideologier och makthierarkier som råder 

i Sverige där serbiskan som minoritetsspråk positionera lägre än majoritetsspråket 

svenska (se Norton & McKinney 2011:78), eftersom han bott här sedan sin tidiga 
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ungdom. Meningsskapande sker ju under pågående dialog i en viss diskurs och är 

därmed en produkt av ett ömsesidigt samspel i denna specifika praktik, enligt den 

poststrukturalistiska teoribildningen (Norton & McKinney 77−78). Tidigare studier 

(Sue & Telles 2007:1383; Aldrin 2009:91) har annars visat att när föräldrar har olika 

etniskt ursprung har faderns ursprung större betydelse för namnvalet än moderns, 

speciellt avseende pojkars namn.  

5.1.5.2. Identitet och identitetskonflikt 

“Det här är jag - mitt namn”, så uttrycker Benjamins föräldrar att de tror att han 

kommer att se på det namn de givit honom. Med det vill de säga att de inte tror att han 

kommer att reflektera över namnet utan bara se det som en naturlig del av sitt jag. 

Eller som ett verbalt uttryck för den han är. I det ligger med automatik att namn och 

identitet uppfattas vara ett, vilket är precis det exempelvis Hagström (2012:81) 

uttrycker när hon menar att namn ger en känsla av ett jag, vem jag är. Detta förhållande 

har också länge varit känt bland forskare i onomastik (Borg 2017:71). “Långa namn 

är fina, de ger lite mer tyngd åt personen”. “Benjamin är mjukt. Det låter som en snäll 

person”. Dessa uttalanden av mamman visar att detta ömsesidiga förhållande mellan 

namn och identitet spelade roll när de valde namnet och att de genom namnvalet både 

uttrycker förhoppningar om önskade egenskaper hos sonen och en bild till andra om 

vem han är, vilket överensstämmer med vad Alford (1988) och Aldrin (2011) såg i 

sina studier. Jag upplever det också som ganska uppenbart att föräldrarna är medvetna 

om denna koppling mellan namn och identitet och tog hänsyn till detta vid namnvalet, 

då de utan någon inledande fråga kommer in på detta spörsmål. De diskuterar det dock 

främst utifrån tillskriven identitet, vilket då är hur andra ser på en person och anser 

denne vara (Hagström 2006:152).  

Barnets självupplevda identitet utifrån namnet det får menar föräldrarna är 

avhängig omgivningens reaktioner och är alltså en direkt följd av de ideologier som 

råder, och det var, enligt min tolkning, dessa ideologier som togs hänsyn till när 

namnet valdes. Föräldrarnas resonemang stämmer väl in i den identitetsteori som är 

denna studies utgångspunkt, då den utgår från att identitet alltid förhandlas i 

interaktion med andra (Frändén 2010:95). Studier har också visat att personer tenderar 

att tycka om sina namn mer om de uppskattas av omgivningen samt att namn påverkar 



 

 

39 

hur personer bemöts, vilket i sin tur påverkar namnbärarnas självkänsla och 

identitetsskapande (Aldrin 2016:387−388). På så sätt blir, enligt mitt sätt att se det, 

självupplevd identitet och tillskriven identitet tätt sammanflätade och ofta svåra att 

avgränsa från varandra (se också Aldrin 2016:385). Namn och identitet på personlig 

nivå och gruppnivå är också  ofrånkomligen intimt förknippade (se bl.a. Borg 

2017:71), då en individs uppfattning av sig själv alltid är relaterad till likhet och 

tillhörighet med andra (Frändén 2010:95). Man identifierar sig med vissa grupper och 

tar avstånd från andra och “skapandet av vi-och-dom är en process som bland annat 

möjliggörs genom språkets symbolvärde” (Schiffrin 2006 refererad i Gustafsson 

2017:52). 

I föräldrarnas resonemang sinsemellan framkommer deras medvetenhet om 

kategoriseringar som görs på grund av att namn förknippas med olika sociala grupper 

och fördomar (se Hagström 2012:83−84) och de menar sig undermedvetet påverkats 

av detta vid namnvalet. De menar exempelvis att namnet Dragan uppfattas vara en 

annan person än namnet Benjamin. Här tycker jag att det är uppenbart att föräldrarna 

använder valet av förnamn till sitt barn som del i en identitetsskapande process genom 

att med namnet som språklig resurs försöka positionera det socialt, på det sätt som 

Aldrin (2011:20) beskriver. De försöker också undvika etnisk 

minoritetskategorisering, som jag i avsnittet ovan beskrivit, genom att inte välja 

namnet Dragan, som enligt dem skulle kunna bli en stigmamarkör (se Frändén 

2010:98), då det låter alltför serbiskt i exempelvis majoritetssamhället Sverige. Istället 

försöker de positionera honom på en socialt högre nivå genom att anpassa namnvalet 

till majoritetskontextens onomastikon. Här blir även föräldrarnas egna attityder och 

värderingar synliga och de kategoriseringar de gör utifrån individers namn. De vill 

med namnet avgränsa honom från vissa grupper och personer (se Frändén 2010:95), 

då namn, och främst okända namn, framkallar olika kontextuella betydelser (Borg 

2017:68, 75), utifrån vilka stereotyper skapas och individer tillskrivs specifika 

identiteter (Hagström 2006:151−152). Det är troligen mycket svårt att helt negligera 

egna ofta omedvetna värderingar, eftersom de är så djupt rotade utifrån ideologier i 

ens egen kontext (Palviainen & Huhta 2015:193; Lin 2015:24). Mamman menar i 

överensstämmelse med detta att barnets namn berättar något om föräldrarna. Detta 

behandlar även Aldrin (2011:261−262; 2016:386) när hon ställer sig frågan vilken 
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identitet det egentligen handlar om när föräldrar väljer namn till sina barn, och jag 

diskuterar detta kort i kapitel 5.7.5.2 nedan. När mamman i denna intervju säger att 

hon ville att namnet skulle passa sonen genom hela livet och exempelvis inte vara 

någon typ av modenamn utgår hon ändå framförallt från barnets perspektiv.   

Även om dessa föräldrar menar att de inte på något sätt velat uttrycka kulturell 

grupptillhörighet med hjälp av namnet upplever jag att de vill undvika att sonen 

tillskrivs invandraridentitet på grund av sitt namn, då en sådan tillskriven 

invandraridentitet inte ger jämlik tillgång till makt och inflytande utan istället riskerar 

att han blir utsatt för symbolisk dominans av majoritetstalarna, enligt Bourdieus 

tankesätt (Pavlenko & Blackledge (2004:11−15). Identitet är som ovan nämnts 

avhängig omgivning och situation (Frändén 2010:95), varför dessa föräldrar istället 

med hjälp av namnet försöker ge sin son en slags internationell identitet, för att 

garantera honom status i olika majoritetskontexter, vilket Aldrin (2009:86) definierar 

som en vilja att kombinera olika etniska identiteter, och på så sätt också är ett val av 

etnisk identitet till barnet. På så sätt är föräldrarnas förhoppning att sonen ska passera 

i olika kontexter med olika diskurser och namnet inte bli ett stigma (se Frändén 

2010:98−99). Därigenom undviker de också att hamna i en konfliktsituation och 

tvingas välja mellan olika etniska identitetsframställningar. 

Tradition är något som tidigare forskning påtalat som en faktor vid namnval. I 

denna intervju framkommer det att farfadern önskat att sonsonen blivit uppkallad efter 

honom eftersom detta är en vanlig konvention vid namngivning i Serbien. När 

föräldrarna övergav denna tradition och avvisade hans önskemål kan det, menar jag, 

av farfadern uppfattas som att sonsonens serbiska identitet delvis fråntogs honom och 

kanske specifikt samhörigheten med farfadern, då förnamn såväl kan uttrycka 

kulturell identitet som ha en samhörighetsskapande funktion (Aldrin 2016:389; 

2011:28; Alford 1988:29; Borg 2017:75). Mamman påtalar dock att barnet delar 

efternamn med både pappan och farfadern, varför detta ändå påvisar hans kulturella 

härkomst och serbiska identitet. Detta överensstämmer med Gerhards & Hans 

(2009:1102) uttalande:  “The combination of that newborn’s first and last names 

serves as a marker of identity both for the child and for those with whom he or she 

interacts”.       
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Sammanfattningsvis och utifrån ovanstående resonemang menar jag att namnet för 

föräldrarna i denna intervju kan ses som en språklig resurs och namnvalet som en 

social handling där föräldrarna med hjälp av namnet som resurs försöker positionera 

barnet socialt, för att med deras egna ord undvika “diskriminering” och 

“främlingsfientlighet”. Detta vokabulär visar också på de maktförhållanden som råder 

mellan olika grupper i ett samhälle. 

5.2. Intervjusamtal 2 

5.2.1. Presentation  

Intervjun genomförs med mamman på hennes arbetsplats. Båda föräldrarna kommer 

från den del av Kurdistan som ligger i Syrien och de är kurder. Mamman nämner inte 

explicit Kurdistan under intervjun utan säger att Syrien är deras hemland. De har vid 

intervjuns genomförande bott 6,5 år i Sverige. Deras gemensamma modersmål är 

kurdiska och de är båda muslimer, men religionen spelar ingen aktiv roll i deras 

vardag. De har tre barn varav det yngsta är fött i Sverige. Paret träffades i 

Kurdistan/Syrien och de flyttade till Sverige på grund av kriget. De bor i egen villa 

sedan två år och trivs bra med detta. I hemmet talar de kurdiska, men de två äldsta 

barnen talar ofta svenska med varandra, vilket gör modern ledsen. Pappan har från 

hemlandet utbildning på gymnasienivå och drev där en klädaffär tillsammans med 

sina bröder. Mamman har från hemlandet en tvåårig universitetsutbildning till 

sekreterare, men jobbade bara ett år, eftersom hon efter giftermål var hemma och 

skötte familjen. Hon menar att hon kunde göra det, då deras ekonomi var god. Här i 

Sverige jobbar pappan inom hemtjänsten och mamman som resurs i grundskolan. Hon 

tycker att integrationen i Sverige har gått mycket bra, men önskar att de hade fler 

svenska vänner på fritiden. Hon berättar att de har svenska grannar och kolleger, men 

annars mest umgås med vänner från hemlandet. De planerar att bo kvar i Sverige och 

ser sina barns framtid här. Mamman menar att hon i själ och hjärta är och alltid 

kommer att vara kurd men vill ändå vara en del i det svenska samhället. De hade bott 

i Sverige i tre år när de fick sitt tredje barn, en dotter vars namn är i fokus i denna 

intervju. Barnets namn är Peri. 
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5.2.2. Vilka faktorer såg föräldrarna som väsentliga vid namnvalet? 

Den faktor som mamman uppger var den absolut mest väsentliga för båda föräldrarna 

vid deras namnval var att namnet skulle vara kurdiskt. Men uttalet av det kurdiska 

namnets bokstäver skulle också överensstämma med det svenska uttalet av dessa, för 

att namnet skulle uttalas på korrekt sätt, det vill säga det skulle i båda språken uttalas 

lika. Hon menar även att namnet inte fick ha en explicit betydelse som inte 

överensstämde med den svenska. I samtalet framkommer även att det naturligtvis var 

viktigt att namnet låter vackert och har en fin betydelse. Här ger mamman som 

exempel stjärna (som lyser starkt) och blomma. De letade namn från den stund när de 

visste barnets kön och att hon var den som valde och bestämde, men att pappan 

naturligtvis också måste tycka om och godkänna namnet. Namnet bestämdes cirka en 

månad före barnets födelse och avslöjades då också för andra. Hon berättar att de vid 

ett tidigt test fick veta att barnet troligen hade Downs syndrom, vilket gjorde henne 

mycket orolig och sorgsen. När det vid ett senare test visade sig att barnet var friskt 

fick detta betydelse för hennes namnval. Namnet är inte ovanligt bland kurder men 

när hon under graviditeten hörde det i en kurdisk sång tyckte hon det var ett fint namn. 

Hon slog upp namnets betydelse och det visade sig vara ängel. Hon tyckte då att det 

blev ett mycket lämpligt namn på hennes vackra, friska barn. Barnets pappa höll med 

och då det även fungerade med de övriga kriterierna bestämdes detta namn.  Barnet 

har bara ett namn trots att det är vanligt bland kurder att ge sina barn två namn. Kurder 

är en minoritetsgrupp i Syrien och vissa kurdiska namn har inte varit tillåtna, 

exempelvis om de associerar till eller symboliserar frihet. Man registrerar då ofta ett 

arabiskt namn som används i officiella sammanhang men använder ett kurdiskt namn 

privat. Hon menar att det inte finns några speciella regler eller namnkonventioner vid 

kurdisk namngivning, men att det i vissa familjer är vanligt att uppkalla exempelvis 

far- och morföräldrar samt släktingar som avlidit och detta görs då oavsett kön. Den 

familj hon har vuxit upp i har inte sådana traditioner och var heller inte något hon och 

hennes man beaktade när de valde namnet till barnet.     
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5.2.3. Kan namnvalet ses som en del av en identitetsskapande process? 

Mamman beskriver sig själv som kurd, en kurd från Syrien och menar att Syrien är 

hennes hemland även om folk kan anse att det inte är hennes land eller att hon inte 

kommer därifrån. Hon säger utan fråga från mig att hennes identitet är kurd och inte 

svensk. Detta har spelat roll i föräldrarnas namnval. Mamman menar att dottern 

kommer att växa upp i Sverige och att hon verkligen vill att dottern ska vara svensk 

och känna sig som en sådan, men att det är mycket viktigt för dem att genom namnet 

ge flickan en medvetenhet om att hon har en kurdisk härkomst och på så sätt även en 

kurdisk identitet. När jag frågar om de har några drömmar och förhoppningar inför 

barnets framtid svarar mamman spontant “att hon ska vara stolt över sin bakgrund och 

aldrig glömma att de är kurder från ett annat land”. Hon menar självmant att denna 

starka önskan troligen bottnar i att kurder är en minoritetsgrupp även i föräldrarnas 

hemland. De pratar alltid kurdiska i hemmet, men hon hör att de två äldre barnen har 

börjat tala svenska med varandra, vilket gör henne ledsen, då hon vill att de ska behålla 

kurdiskan. De äldre barnen har också uttryckt önskemål om att ha “svenska” namn, 

vilket mamman tror beror på att de vuxit upp och bor i Sverige och att de tycker 

svenska namn är finare. En av döttrarna har menat att hon bara skulle behöva lägga 

till en enda bokstav för att namnet skulle låta svenskt. Föräldrarna har avvisat detta 

och hoppas att barnen kommer att ändra sig när de blivit vuxna och då inte byta namn, 

även om det är det de föreslår när barnen tar upp detta. 

Mamman menar att ett namn säger något om en person, att det hör ihop. “Vi valde 

ett vackert namn och barnet är då en vacker person”. Namnet berättar således om 

personen även för andra och inte bara för personen själv. Hon anser att namnet de 

valde till sitt barn direkt berättar för omgivningen i Sverige att hon är utländsk och 

hon tror också att andras uppfattning om namnet kan påverka deras uppfattning om 

henne. Mamman menar att “det är frihet i Sverige, man får välja vilket namn man vill 

men jag har hört att namnet ändå spelar roll”. Hon åsyftar då bland annat debatten om 

att utländskt klingande namn kan göra det svårare att få jobb. Detta var inget de var 

medvetna om när de valde namnet till barnet och därför heller inte kunde ta hänsyn 

till. När mamman nu blivit medveten om detta säger hon att “jag brukar tänka på det 

och det oroar mig”. Föräldrarna brukar dock tala med sina barn om att utbildning är 
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mycket viktig, bland annat för att få bra jobb, “Jag hoppas på det”. På en direkt fråga 

hur de skulle göra om de skulle få ett barn till med tanke på detta, svarar hon att de 

ändå skulle göra på samma sätt och detta oavsett om det vore en flicka eller pojke.   

Mamman berättar att förnamnen i Syrien kan berätta vilken folkgrupp eller religion 

en person tillhör, exempelvis om personen är kurd, arab, kristen eller muslim, men 

däremot förknippas inte namn med sociala grupper. Det finns heller inga strikta 

gränser utan det står var och en relativt fritt att överskrida gränserna. En muslim kan 

till exempel välja kristna namn till sina barn. Det som definitivt avgör att man kan 

uttyda dessa grupper med hjälp av namnen är efternamnen; de är otvetydiga. Hon 

menar att hon inte har någon känsla för nyanser i de svenska namnen och absolut inte 

kan läsa in någon grupptillhörighet ur de namn som är vanliga i Sverige. Hon har 

heller aldrig hört talas om detta.   

5.2.4. Fanns det någon konflikt mellan olika identitetsframställningar? 

Dessa föräldrar upplevde inte någon konflikt mellan olika identitetsframställningar, 

då de var mycket säkra och trygga i vilken identitet de ville ge barnet genom namnet. 

De kunde känna en viss oro inför hur barnet genom denna identitetsframställning 

skulle bemötas i vuxen ålder, men denna oro var underställd den önskade 

identitetsframställan. 

5.2.5. Sammanfattande analys 

5.2.5.1. Väsentliga faktorer 

För dessa föräldrar var identitetsrelaterade, estetiska och praktiska faktorer väsentliga 

när de valde namn till sitt barn, vilket visar att namnval inte är något enkelt utan görs 

med omsorg då ett namn är något väsentligt (Reisæter 2004:224; Hagström 2012:81). 

Eftersom föräldrarnas första prioritet var att de ville ha ett kurdiskt namn framgår det 

mycket tydligt att språk och därav namn har en starkt samhörighetsskapande funktion, 

då de ger bärarna en känsla av tillhörighet med vissa grupper (Frändén 2010:104). I 

detta ligger med automatik att kategoriseringar görs utifrån namn, i detta fall en etnisk 

kategorisering. Människor har i alla tider använt sig av kategoriseringar för att förstå 

och strukturera världen (Hagström 2012:83) och i detta fall är kategorisering den 
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lingvistiska resurs föräldrarna använder sig av för att positionera sitt barn socialt, med 

kurdiskan eller det kurdiska namnet som kategoribundet attribut, eller 

identitetsmarkör (se Aldrin 2011:41−42). Begreppet kategorisering ger, enligt mig, 

ofta negativa konnotationer, men i detta fall görs kategoriseringen för att skapa en 

känsla av samhörighet, vilket ses som något positivt. De identitetsrelaterade 

faktorerna framstår vara de absolut mest avgörande i namnvalet för detta föräldrapar 

och under själva namngivningsprocessen var föräldrarna heller inte oroliga för att den 

kategorisering  de skapade med hjälp av det kurdiska namnet skulle leda till 

marginalisering i majoritetssamhället (se Hagström 2012:83−84). 

     Utöver detta ville de att namnet skulle vara vackert och uttalas på likartat sätt i 

Syrien och Sverige. Namnet fick heller inte ha en betydelse i Sverige som avviker från 

den i Syrien. Mamman specificerar att hon menar att namnet inte får vara ett ord med 

en betydelse för oss i Sverige som inte var menad när de namngav barnet. Reisæter 

(2004:228) såg i sin undersökning bland flerspråkiga föräldrar i Norge att de undvek 

namn som i Norge kunde ge negativa eller  komiska konnotationer, vilket jag antar 

även kan vara det denna mamma avser. Dessa funderingar kan synas vara såväl 

praktiska som estetiska och betydelsemässiga spörsmål, men min tolkning är att 

betydelsen är en gemensam faktor i dem alla. När mamman säger att namnet ska vara 

vackert uppfattar jag att hon i detta begrepp lägger in lika mycket namnets betydelse 

som hur namnet låter, den faktor jag benämner estetisk. Att mamman i mycket 

inbegriper namnets betydelse i begreppet vacker utläser jag bland annat ur att hon 

endast vid något enstaka tillfälle nämner att det låter vackert men vid ett flertal 

tillfällen pratar om namn som vackra eftersom de kan betyda exempelvis stjärna, 

blomma och blomsterkrans. Personnamn har en etymologisk betydelse, men den har 

i de flesta fall idag oftast bleknat eller helt försvunnit, enligt Nyström (2013:14). Han 

menar vidare att de därmed är mindre beskrivande och enbart har ett refererande syfte 

(Nyström 2013:14). Detta påstående kan inte ifrågasättas, men utifrån den vikt dessa 

föräldrar lade vi namnets betydelse kan man ställa sig frågan om namnets 

etymologiska betydelse starkare lever kvar och spelar en väsentlig roll vid 

namngivningen i kulturer utanför den västerländska. Barnets namn valdes också 

slutligen på grund av dess betydelse när övriga kriterier var uppfyllda. Föräldrarnas 

glädje över att barnet oväntat var friskt gjorde att de valde ett namn med betydelsen 
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ängel. Mamman menar att de tyckte att “namnet var vackert och passade på deras 

vackra, friska barn”. Här ska man lägga märke till att när detta beslut togs var inte 

barnet fött, utan vacker står för något utöver fysiskt utseende och detta inbegriper nog 

föräldrarna i både begreppet ängel, själva namnet och barnet. Dessa begrepp blir 

invävda i varandra och därmed blir det tydligt att namnet och den identitet de önskar 

ge sitt barn via detta är tätt sammanknutna (se Einarsson 2004:27; Borg 2017:71). 

Detta menar mamman att utomstående explicit uttrycker “ett vackert namn - ett 

vackert barn”. Detta handlar om personlig identitet men intervjun visar också 

gruppidentitetens betydelse för namnvalet.          

5.2.5.2. Identitet och identitetskonflikt 

Identitetsspörsmål genomsyrar hela intervjun, dels den personliga men dock främst 

den grupprelaterade identiteten, som ovan beskrevs i termer av kategorisering och 

lingvistisk kategorisering. Den mycket stora vikt dessa föräldrar lade vid denna grupp- 

eller sociala identitet när de valde barnets namn tror mamman beror på att föräldrarna 

är kurder, vilka varit en illa behandlad och marginaliserad minoritetsgrupp i Syrien 

och andra närliggande länder. Nordberg (2013:16) menar att sociolingvistiska 

mönster och beteenden beror på och är möjliga att beskriva med hjälp av de två 

dimensionerna makt och solidaritet, vilket är mycket tillämpbart här. Det blev viktigt 

med sammanhållning inom minoritetsgruppen och gränsdragning gentemot den 

majoritetsgrupp som de blev utsatta för symbolisk dominans av (se Pavlenko & 

Blackledge 2004:10−11). En stark gruppidentitet växte fram, och identitet handlar just 

om känslan av tillhörighet och likhet, en slags avgränsning av ens själv och sin grupp 

gentemot andra personer och grupper (Frändén 2010:95). Schiffrin menar att 

“skapandet av vi-och-dom är en process som bland annat möjliggörs genom språkets 

symbolvärde” (Schiffrin refererad i Gustafsson 2017:52) och med namnet som 

identitetsmarkör och språklig resurs visar dessa föräldrar solidaritet och tillhörighet 

med den kurdiska gruppen oavsett majoritetskontext. Nordberg (2013:16) menar 

också följdriktigt att man kan visa solidaritet med hjälp av språket och att det därav 

har en identitetsskapande och gruppstärkande funktion likväl som en maktdimension. 

Att den sociala betydelsen i språket är central och ett medel med vars hjälp man kan 

utöva makt, enligt Bourdieu (Pavlenko & Blackledge 2004:10−11; Nordberg 2013:14, 
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16), syns explicit i denna berättelse i att kurdiska namn periodvis var förbjudna av 

majoritetsgruppen, det vill säga den grupp som hade makt.  

När föräldrarna såg sin dotters framtid i Sverige var de  övertygade om att hennes 

identitet oundvikligen skulle komma att bli svensk och det blev därför mycket viktigt 

för dem att hon inte skulle förlora den andra delen av sin identitet, den känslomässiga 

sociala samhörigheten med föräldrar och härkomst, varför det kurdiska namnet som 

identitetsmarkör blev mycket betydelsefull. Detta överensstämmer med Zezovic 

(2016) där deltagarna också uttryckte att deras utländskt klingande förnamn var 

viktiga för bibehållandet av kulturell etnisk identitet i Sverige. Mamman menar dock 

att nu när de bor i Sverige vill hon även att dottern ska vara svensk och få en slags 

etnisk klusteridentitet (se Gustafsson 2017:52−53). Under namngivningsprocessen 

upplevde de heller inte någon konflikt mellan bibehållandet av en etnisk 

minoritetsgruppsmarkör, det kurdiska namnet, och assimilering eller integrering i det 

svenska majoritetssamhället, då man i Sverige “får välja vilket namn man vill”.  När 

de nu bott i Sverige en längre tid är mamman inte lika säker längre: “Det är frihet i 

Sverige, man får välja vilket namn man vill, men jag har hört att namnet ändå spelar 

roll”. Det mamman avser med sitt uttalande är att hon förstått att ett utländskt 

klingande namn kan vara ett stigma med vars hjälp man kategoriserar, stereotypiserar 

och marginaliserar (se Hagström 2012:83−84) och att personer med utländskt 

klingande namn därför kan ha  det svårare i olika situationer, exempelvis på 

arbetsmarkanden. Denna farhåga hos mamman styrks av mycket tidigare forskning 

(se bl. a. Arai m. fl. 2006 och Bursell 2012). Hyltenstam & Milani (2012:121) menar 

också i överensstämmelse med mammans yttrande att officiell språkpolitik och 

fastställanden om mångkultur inte alltid är ett uttryck för människors språkattityder 

och handlingar på gräsrotsnivå utan kan vara “tomma slagord”. Många personer 

känner sig också tvingade att göra sig av med den etniska identitetsmarkören för att 

kunna assimileras eller integreras i en majoritetskontext (se exempelvis Frändén 2010; 

Elenius 2006:22). De önskar framstå som en i majoriteten för att på så sätt kunna 

passera (Frändén 2010:99). Wellros (1998:116) menar också att kategorisering, som 

här görs med namnet som etnisk stigmamarkör, medför att man inte kan vara både 

invandrare och svensk, då man vid kategorisering bara låter en egenskap i taget styra 

när man placerar en individ i en viss grupp. Kategorierna som baseras på denna 
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egenskap blir därför “ömsesidigt uteslutande”, vilket simultant leder till segregering 

mellan grupper. Trots detta är mamman helt säker på att samma faktorer som var 

avgörande när de valde namnet till sin yngsta dotter skulle vara de avgörande om de 

skulle få ytterligare barn. Frändén menar att eftersom namn har flera funktioner måste 

den person som bär namnet ta ställning till vilken funktion som ska tillskrivas störst 

vikt: “Att undkomma stigmatisering eller att visa tillhörighet till sitt folk?” (Frändén 

2010:23). Denna mamma menar att de skulle hålla sig för goda för att passera och 

välja att öppet visa sitt stigma (se Frändén 2010:99). Detta visar tyngden de lägger i 

namnet som identitetsmarkör och hur viktigt det för dem är att denna känslomässiga 

sociala identitet överförs till dottern. När kurdiska namn i Syrien var förbjudna var 

denna identitetsframställan icke förhandlingsbar, det stod inte var och en fritt att välja 

vilken identitet de ville framhålla (se Aldrin 2011:31). Kurderna var tvungna att 

anpassa sig efter majoriteten, men visade trots detta motstånd och agency (se Pavlenko 

& Blackledge 2004:20) genom att i privata sammanhang använda sin kurdiska 

identitetsmarkör. I Sverige är identiteten officiellt  förhandlingsbar, men rådande 

diskurs och ideologier gör att individer i minoritetsgrupper ändå väljer att anpassa sig 

genom att undvika namn som tydligt påvisar deras etniska tillhörighet (Arai m. fl. 

2006; Bursell 2012; Alford 1988:119), vilket dock inte dessa föräldrar gjorde i sin 

namngivning. 

Det fanns inte någon som helst konflikt mellan olika identitetsframställningar för 

dessa invandrade föräldrar när de valde namn till sitt barn. De anpassade sig inte till 

majoritetgruppens konventioner för att göra sitt barn till en berättigad talare eller för 

att göra dotterns röst hörd (se Norton & McKinney 2011:78), och de skulle inte gjort 

annorlunda om det hade varit en son. Man kan invända att de vid 

namngivningstillfället inte kände till att namnet som språkligt element kan ses som en 

symbolisk resurs på grund av (språkligt) ojämlika maktförhållanden (se Pavlenko & 

Blackledge 2004:11−15), men mamman hävdar att nu när hon är medveten om detta 

spelar det ändå en underordnad roll och hon hoppas att utbildning ska göra att de 

ojämlika maktförhållandena utjämnas. Utbildning kan då ses som den resurs som 

dessa föräldrar hoppas ska kunna positionera deras dotter socialt och därmed göra 

henne till en berättigad talare som respekteras och ges tillgång till makt och inflytande 

(se Norton & McKinney 2011:78).   
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Den identitetskonflikt som kan bli synlig på grund av namnet i denna intervju har 

inte med uppsatsens syfte att göra, då den inte berör namngivningen i sig utan mer 

med hur namnbärare senare kan uppleva en identitetskonflikt på grund av sitt namn. 

Föräldrarnas två äldre barn uttrycker att de är missnöjda med sina kurdiska namn och 

önskar att de hade svenskklingande namn. Detta tror mamman beror på att de bor i 

Sverige och tycker att svenska namn är finare. Zezovic (2016:10−11) beskriver detta 

förhållande som ett exempel på identitetskollision, att en individ med svensk 

självidentitet tillskrivs invandraridentitet på grund av ett icke svenskklingande 

förnamn. Dessa flickor identifierar sig själva, på grund av uppväxten i Sverige, som 

svenskar, men på grund av deras kurdiska namn tillskrivs de en identitet som kurder. 

Med andra ord blir det tydligt att omgivningen kategoriserar dem som kurder på grund 

av den etniska identitetsmarkören, de kurdiska namnen. Identitet utgår från likhet och 

olikhet med andra individer och grupper (Frändén 2010:95) och här upplever troligen 

flickorna sig som avvikande från den grupp de främst identifierar sig med. Namnet 

kan för dem därför upplevas som ett stigma (se Frändén 2010:98−99). De flesta 

poststrukturalistiska teorier beskriver identitet som något föränderligt och avhängigt 

omgivning och kan därför inte betraktas som ett statiskt fenomen (Gustafsson 

2017:52). När dessa kurdiskfödda flickor bodde i Kurdistan var säkert deras 

självidentitet en annan än nu, efter flera år i Sverige, vilket överensstämmer med 

denna teori. Man skulle också i detta sammanhang kunna diskutera den konflikt som 

kan bli synlig när föräldrar tillskriver sina barn en identitet genom namnet de ger dem. 

Jag diskuterar detta kort nedan i kapitel 5.7.5.2.    

5.3. Intervjusamtal 3  

5.3.1. Presentation  

Intervjun genomförs med pappan på en av de skolor där han jobbar. Båda föräldrarna 

har arabiska som modersmål och är muslimer, men pappan kommer från Irak och 

mamman från Tunisien. De träffades via nätet sedan han kommit till Sverige. 

Religionen spelar en viss men inte stor roll i deras vardagsliv. De talar arabiska i 

hemmet. Pappan kom till Sverige för elva år sedan med en tidigare hustru och deras 
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två barn, på grund av situationen i hemlandet som var otrygg med krig och korruption. 

Mamman till det barn som är aktuellt i denna intervju kom till Sverige för tre år sedan 

för att bo med pappan till barnet. Pappan jobbade som gymnasielärare i datakunskap 

i Irak och har en flerårig universitetsutbildning. I Sverige har han utbildat sig till 

modersmålslärare och är numera en legitimerad sådan. Han jobbar som 

modersmålslärare och kör även taxi ibland. Mamman har en tvåårig eftergymnasial 

utbildning från Tunisien och studerar nu på SFI. De bor i egen villa sedan två år 

tillbaka och trivs väldigt bra med det. Pappan tycker att integrationen har gått mycket 

bra och han känner sig definitivt som en del av Sverige. Han har fått svenska vänner 

och vill stanna här. Han säger också att hans äldre barn är uppväxta här och till stor 

del är svenskar, så han skulle heller inte kunna flytta och lämna dem.  Han menar att 

tiden gör att man alltmer blir en del av ett land, men även om han skulle bo här i 40 

år kommer han att vara irakier, ha en irakisk identitet. Han menar att när man kommer 

till ett nytt land som vuxen är och förblir ens rötter i hemlandet. När han träffar vänner 

med samma etniska bakgrund känner han sig avslappnad; de pratar och förstår 

varandra på djupet. Han vill kunna behålla den identiteten, men ändå vara en del av 

Sverige. Han hade bott 8,5 år och modern till barnet 0,5 år i Sverige när deras 

gemensamma barn, en dotter, föddes. Barnet har alltså två äldre halvsyskon. Barnet 

har bara ett namn och det är Zahra. 

5.3.2. Vilka faktorer såg föräldrarna som väsentliga vid namnvalet? 

Det som var viktigt för dem var att namnet lät fint, hade en fin betydelse och gick lätt 

att uttala på både arabiska och svenska. De hade flera namnalternativ och 

namngivningsprocessen skedde gemensamt. De började fundera över namnet cirka 

två månader före barnets födelse och bestämde sig någon månad före födelsen, men 

de berättade inte för någon om det valda namnet innan barnet var fött. Det som 

avgjorde namnvalet var att faderns mamma bar namnet när hon levde och det är också 

denna orsak som pappan uppger var den viktigaste faktorn när de slutgiltigt bestämde 

sig. Han tyckte mycket om sin mamma som oväntat dog när hon var relativt ung. Han 

saknar henne och ville gärna ge sin dotter hennes namn för att namnet påminner 

honom om hans mor. Hans fru hade hört mycket gott om hans mamma och tyckte att 
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det inte fanns några namn i hennes familj som var lika fina så valet var ömsesidigt. 

Pappan berättar att namnet betyder blomma. Han menar att det är självklart att 

namnets betydelse är viktig, att betydelsen är bra. Som vuxen ska man kunna känna 

stolthet över sitt namn.  

Han menar att vissa namn har dåliga betydelser eller bringar otur och att det är 

sedvänja att undvika sådana namn. Detta har ofta historiska orsaker, som att 

människor med namnet har levt dåligt eller haft otur och att man vill undvika att detta 

förs vidare med namnet till barnet. Han menar även att människor som har många 

barn kan skämmas över detta och inte vill att det uppmärksammas och därför ger barn 

namn med dåliga betydelser för att barnen ska ignoreras. Han berättar också att Irak 

är ett stort land med olika områden, kulturer och religioner, varför det också finns 

olika sedvänjor. Det kan också finnas olika konventioner inom olika familjer i samma 

kultur. Som exempel ger han att i vissa familjer är det den äldste i släkten som 

bestämmer och i andra föräldrarna. Han menar att religion också spelar stor roll och 

att det kan vara vanligt att uppkalla profeternas namn. Pappan anger att de inte tog 

någon hänsyn till några konventioner, men undvek namn som kan bringa otur 

eftersom han tror på detta. Till exempel avstod de från ett namn delvis för att de tyckte 

det var alltför vanligt men också, för att det kunde föra över otur till dottern från den 

släkting som tidigare burit namnet. 

 

5.3.3. Kan namnvalet ses som en del av en identitetsskapande process? 

Zahra är ett arabiskt namn, enligt pappan, men detta var inte något de tänkte på eller 

såg som väsentligt när de valde namnet. Däremot ser han det som en självklarhet att 

de stavar och utläser namnet på ett arabiskt sätt. Hade barnet varit en pojke skulle han 

hetat Ali, och pappan säger att han egentligen inte vet varför, “Det är ett fint namn, 

kort och lätt att uttala”. Han säger också att “det viktigaste är vad man gillar” inte att 

på något sätt försöka visa tillhörighet med hjälp av namnet och han anser att när de 

valde namnet funderade de aldrig över sådant.  

Han säger sig vara medveten om att utländskt klingande namn kan medföra 

svårigheter av olika slag, som att det kan vara svårare att få lägenhet, men han har 
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själv endast märkt av liknande svårigheter i mycket ringa utsträckning i Sverige. Han 

tror att detta kanske kan vara en orsak till att de aldrig hade en tanke på sådana faktorer 

vid namnvalet utan menar att om dottern studerar, blir en bra människa och bidrar till 

Sverige kommer hon att bli en del av Sverige oavsett namn. Han tror således inte att 

namnet har så stor betydelse utan menar att “om du respekterar andra kommer de att 

respektera dig vilka kläder eller vilket namn du än har”. Även det omvända gäller 

enligt honom; “om du inte respekterar andra kommer de inte att respektera dig även 

om du har ett svenskt namn”. Pappan säger sig känna till personer som har bytt bort 

sina utländskt klingande namn till förmån för namn som är mer vanliga i Sverige, men 

förstår  inte varför. Han funderar över om det kanske kan bero på att de hade en dålig 

relation till sitt hemland.       

Utöver att han har förstått att dubbelnamn främst bärs av äldre personer uppger han 

sig inte göra några kopplingar eller känna några nyanser i svenska namn, men menar 

att sådana nyanser också finns bland de namn som bärs i Irak.  

5.3.4. Fanns det någon konflikt mellan olika identitetsframställningar? 

Pappan tror att namnet “nog” kan påverka bilden dottern får av sig själv och att det 

kan säga något till andra, då det ger associationer av olika slag, men det var inget de 

tänkte på vid namnvalet. Pappan har heller inte några erfarenheter av dåligt bemötande 

på grund av sitt eget utländskt klingande namn, varför funderingar i form av kulturell 

tillhörighet var ovidkommande för dem. Därför uppstod heller aldrig någon konflikt 

mellan olika identitetsframställningar. 

 

5.3.5. Sammanfattande analys 

5.3.5.1. Väsentliga faktorer 

De faktorer som var väsentliga för dessa föräldrar var estetiska (att namnet lät fint) 

och praktiska (att namnet uttalas på likartat sätt i både arabiska och svenska).    Pappan 

nämner aldrig att beslutet grundade sig i att namnet är vanligt förekommande i båda 

kulturer, även om förhållandet är sådant, utan framhåller endast att uttalet är lätt för 

svenskar, även om det inte helt överensstämmer med det svenska uttalet. Att det är så 
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det förhåller sig stärks av att han nämner förstahandsvalet Ali om det hade varit en 

son; det förekommer inte i det svenska onomastikonet, men är lätt att uttala för infödda 

svenskar. Reisæter (2004:228) såg i sin undersökning att flerspråkiga familjer i Norge 

ägnade mycket tid till att hitta namn som inte orsakade svårigheter i 

majoritetskontexten Norge. Exempel på faktorer man då tog hänsyn till var uttal och 

stavning. Alford (1988:119) menar att det är vanligt att minoritetsgrupper på olika sätt 

anpassar sig efter majoritetsruppen vid namngivning, då det var vad som framkom i 

hans studie (1988) där han undersökte namngivningskonventioner i en mängd olika 

kulturer. Detta kan ses som ett uttryck för de ojämlika maktförhållanden som råder 

mellan de medverkande i en kommunikationssituation (Norton & McKinney 

2011:78), då det är synligt att minoritetgruppstalarna anpassar sig efter 

majoritetgruppstalarna.  

När de nämnda kriterierna var uppfyllda spelade dock uppkallelse den 

väsentligaste rollen för intervjuns föräldrar i detta specifika namnval. De uppkallade 

pappans döda mor, för att namnet påminner honom om henne, vilket både visar att 

namn och identitet nära hör ihop (Einarsson 2004:27) och har en 

samhörighetsskapande funktion (Aldrin 2011:28). När pappan hör namnet skapas i 

honom en bild av henne som person och Nyström (2013:14) förklarar att när man hör 

ett namn aktiveras det mentala lexikonet i hjärnan, eller närmare bestämt 

onomastikonet inom detta komplexa nätverk, och individuella minnen eller 

associationer görs. Pappan vill på detta sätt hålla kvar samhörigheten, med hjälp av 

namnet, med sin mamma, men också länka henne med sin nya familj, då hon på något 

sätt finns med i familjen genom namnet.   

Då pappan säger att hans familj har ytterst få negativa erfarenheter i Sverige på 

grund av sina utlandsklingande namn visar detta att de inte har några nämnvärda 

erfarenheter av att uppleva sig som utsatta för symbolisk dominans av 

majoritetsgruppan eller av att vara oberättigade talare i denna gemenskap på grund av 

namnet (se Norton & McKinney 2011:78). Namnet har för dem inte blivit ett stigma, 

eller en stigmamarkör (se Frändén 2010:98−99), och då heller inte en språklig resurs 

som de medvetet använt sig av för att positionera barnet socialt och ge det tillgång till 

makt (se Aldrin 2011:36−37). Diskursen i de kontexter de befunnit sig i har inte gjort 

att de upplevt sig kategoriserade eller marginaliserade och behövt visa agency för att 
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förändra någon tillskriven identitet som de inte känt sig nöjda med (se Hyltenstam & 

Milani 2012; Wellros 1998:116; Hagström 2012:83−84; Pavlenko & Blackledge 

2004:20). Pappan anser heller inte att de hade någon etnisk identitetsframställan i 

åtanke när de valde namnet. 

5.3.5.2. Identitet och identitetskonflikt 

Pappan menar att namnvalet inte berodde på att namnet var arabiskt, men han 

framhåller att namnet stavas på arabiskt sätt och han uttalar också tydligt för mig hur 

namnet uttalas på arabiska, det sätt de använder, vilket jag tolkar som att namnet ändå 

är den “arabiska varianten” för dem och att det är det hon heter. Dessa omständigheter 

kring arabiskt uttal och stavning samt att både detta namn och namnet de valde till en 

eventuell son båda kommer från det arabiska onomastikonet tyder ändå på att en 

arabisk identitetsframställan undermedvetet kan vara aktuell. Om jag ovan beskrev 

deras ambitioner att välja ett namn som är lätt för majoritetsgruppen att uttala som ett 

tecken på deras anpassning till denna på grund av ojämlika maktförhållanden ser vi 

här att den arabiska identitetsframställan i namnet också är viktig för dessa föräldrar 

och jag tror att det i detta fall främst hänger ihop med förnamnets 

samhörighetsskapande funktion (se Aldrin 2011:28). Namn berättar med vilka man 

hör ihop (Alford 1988:29; Borg 2017:75). Pappan framhåller sin egen starka irakiska 

identitet, vilket skulle kunna ha haft inflytande vid namnvalet, även om han upplever 

sig vara väl integrerad i det svenska samhället. Namn är identitetsmarkörer och 

personnamn är inte bara tätt förbundna med personlig identitet, utan också med social 

identitet då namn ger dess bärare en känsla av tillhörighet med specifika grupper 

(Frändén 2010:104), och jag menar att eftersom identitet handlar om samhörighet, 

likhet och olikhet (Frändén 2010:95), kan det undermedvetet vara svårt att ge sitt barn 

ett namn som avviker från den egna identitetskänslan, både den personliga och den 

sociala, då namnet som identitetsmarkör då skulle framställa barnet som tillhörande 

en annan grupp än man själv (se Frändén 2010:104). Pappan hade bott åtta och ett 

halvt år i Sverige och mamman endast ett halvt år när barnet föddes och det kan ses 

som en självklarhet att man väljer namn från det onomastikon man är närmast bekant 

med. De språk- och kulturområden som har störst inflytande i ett samhälle vid en viss 

tid blir ofta inspirationskälla för föräldrar när de väljer namn till sina barn (Gustafsson 



 

 

55 

2013:107) och man skulle utifrån detta också kunna argumentera för att den 

inspirationskälla som låg närmast till hands för dessa föräldrar var det arabiska 

onomastikonet på grund av att det kommer från det språk- och kulturområde de bäst 

kände till, men jag tolkar ändå pappans berättelse, på det sätt jag ovan beskrivit, som 

att det finns omedvetna samhörighetsskapande identitetsrelaterade faktorer i 

namnvalet och Aldrin (2009:86) menar också att i och med att ett val från ett visst 

onomastikon görs sker med automatik en etnisk identitetsframställan. Jag vill dock 

poängtera att för dessa föräldrar var detta inte en medveten handling. Vid ett tillfälle 

under intervjun uttrycker pappan ändå att han så här i efterhand “tror att namnet nog 

kan påverka bilden hon får av sig själv och den bild andra får av henne”. Kanske kan 

man då utifrån detta resonemang också tillägga att barnets namn eventuellt påverkar 

bilden familjen får av henne och att detta omedvetet kan ha spelat in när de valde 

namnet.  

Föräldrarna lade vikt vid betydelsen i namnet och pappan talade också om att de 

undvek namn som kan föra med sig otur. Detta skulle kunna tolkas som 

identitetshandlingar, men pappan talar aldrig i termer som stödjer detta. Orsaken till 

att namnet skulle ha en vacker betydelse, som blomma i det namn de valt, var för 

pappan att barnet som vuxen skulle kunna “känna stolthet över namnet” och jag 

förstod det heller inte som att oturen som vissa namn kunde föra med sig hade med 

identiteten att göra utan mer med hur det skulle gå i livet för namnbäraren. Dock 

framgår ju tydligt hur stor vikt som läggs i ett namn (se Hagström 2012:81).  

Enligt pappan hade dessa föräldrar inte haft en tanke på identitetsframställan och 

tillhörighet i namngivningsprocessen. Om än jag vid min analys tycker mig kunna 

utläsa en sådan faktor var den omedveten för föräldrarna vid namnvalet. Sammantaget 

kan alltså namnvalet för dessa föräldrar inte ses som en medveten identitetsskapande 

process på vare sig grupp- eller personnivå och det uppstod därför heller ingen 

konfliktsituation mellan olika etniska identitetsframställningar. Däremot skulle en 

underliggande omedveten önskan om en identitetsframställan genom namnvalet i 

samhörighetsskapande syfte (se Aldrin 2011:28)  kunna utläsas av materialet.  
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5.4. Intervjusamtal 4  

5.4.1. Presentation 

Intervjun genomförs med mamman i den skola där hennes arbetsplats ligger. Hon 

kommer från Ukraina och pappan från Serbien. Mamman kom till Sverige i vuxen 

ålder, på grund av att hon vid ett besök i landet träffade en man som bodde här. Hon 

hade då med sig ett barn som var fött i Ukraina och fick två barn här i Sverige med 

den nye mannen, som hon så småningom skilde sig från. Hon har nu bott i Sverige i 

20 år och fick för fem år sedan ett barn med en ny man som hon träffade här i Sverige. 

Pappan till detta yngsta barn kom till Sverige från Serbien i 13-årsåldern och tycker, 

enligt modern, att serbiska och svenska för honom, efter fyrtio år i Sverige, är två 

jämnstarka språk. Mammans modersmål är ukrainska och ryska. I hemmet talas mest 

svenska eftersom alla kan det språket, men när mamman samtalar enbart med barnen 

talar de ryska. Både svenska, ukrainska, ryska och serbiska används dock i hemmet 

och språken kan också blandas när de samtalar. Hittar man inte ett ord på det ena 

språket tar man det från något av de andra språken. Mamman menar också att ryska 

och serbiska är ganska lika, så det är lätt för henne att lära och förstå serbiska. Hon 

berättar också att de har TV-kanaler på både svenska, ryska och serbiska. Båda 

föräldrar är ortodoxt kristna och religionen är viktig för henne i vardagen. Mamman 

har gymnasieutbildning och tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning från hemlandet, 

där hon jobbade på kontoret i ett skogsföretag. Här i Sverige jobbar hon som 

skolköksbiträde. Pappan har gått ett gymnasialt yrkesprogram i Sverige till kock och 

driver numera restaurangverksamhet. De bor i hyresrätt, men pappan har också en 

villa på annan ort där de spenderar en del tid. Mamman tycker att integrationen i 

Sverige har gått mycket bra. De första åren levde hon isolerad i hemmet, men när hon 

sedan sökte sig ut i samhället genom att börja SFI och så småningom började arbeta 

fick hon svenska arbetskamrater och vänner. De första åren längtade hon hem till 

Ukraina där hon hade haft ett bra och självständigt liv, men sedan hon aktivt sökte sig 

ut i det svenska samhället upplever hon att hon blivit en del av det och vill stanna här 

med sin familj. “Mitt liv är här nu. Rötterna har vuxit fast som hos ett träd”. Hon 

menar också att hennes äldre barn är svenskar och hon vill stanna och hjälpa dem. 
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Hon har visioner och drömmar om vad hon vill göra här när hon går i pension. Hon 

beskriver sig själv som en blandning av flera kulturer då hennes barndomsfamilj också 

var flerkulturell och hon i vardagen är flerspråkig. Hon känner sig inte vara endera 

eller och kan inte känna någon gräns mellan identiteterna ukrainsk och svensk, utan 

är tydlig med sin självupplevda hybrida identitet.  

Kvinnan har alltså fyra barn, varav de tre yngsta är födda i Sverige och aktuella för 

denna studie. Två av dessa barn fick hon efter mycket kort vistelsetid i Sverige, men 

när det yngsta barnet föddes hade hon bott I Sverige i 16 år. Fadern till detta barn hade 

bott över trettio år i Sverige när barnet föddes. Barnen, två söner och en dotter, har 

endast ett förnamn och de heter Nicolai, Valentin och Sofia. 

5.4.2. Vilka faktorer såg föräldrarna som väsentliga vid namnvalet? 

När mamman fick barnen, som är födda i Sverige, var det viktigt för henne att de 

skulle få namn som går lätt att uttala för svenskar, eftersom hennes första barn, som 

är fött i Ukraina, har ett mycket utländskt klingande namn som är svårt för svenskar 

att uttala, “De kunde fråga 100 gånger vad han hette!”. När detta första kriterium varit 

uppfyllt har det varit mycket viktigt för mamman att namnen ska vara fina och komma 

från hjärtat. “Valentin hade så blåa ögon och Valentin är ett romantiskt namn, så jag 

tyckte det passade så bra på honom”. “Nicolai är uppkallad efter sin morfar. Det var 

inte det viktigaste, men namnet ligger därför nära mitt hjärta”. Hon säger även att de 

tagit hänsyn till att namnen ska fungera i både mammans och pappans hemland samt 

i Sverige då hon tycker att det underlättar vid besök i länderna. När så namnet till det 

yngsta barnet valdes hade de många alternativ som diskuterades länge. Sofia, var ett 

namn som hon alltsedan ungdomen tyckt är fint och drömt om att en eventuell dotter 

skulle få heta och namnet är, enligt mamman, populärt i både Ukraina, Serbien och 

Sverige och därför var ett lämpligt alternativ. Namngivningsprocessen drog ut på 

tiden då alternativen ändå var flera. Övriga familjemedlemmar var också aktiva i 

diskussionen och det blev den ene sonen som fällde avgörandet, då han tyckte att de 

måste komma till vägs ände. Valet föll på Sofia till mammans stora glädje  Mamman 

menar att de valde mellan namn de kände till och inte letade efter inspiration utöver 

detta samt att beslutet fattades gemensamt i familjen. Även om mamman menar att 
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namngivningsprocessen var relativt långvarig var den ändå klar innan barnets födelse 

och de berättade då också för utomstående. 

 Enligt mamman finns inga specifika regler eller traditioner att förhålla sig till vid 

namngivning av vare sig flickor eller pojkar i hennes hemland utan namn väljs fritt 

och har enligt henne heller inget samband med religion. Hon säger dock att det är 

vanligt att många släktingar besöker hemmet när ett barn har fötts för att gratulera och 

då även ger förslag på namn. Hon berättar att när hennes förstfödde son föddes i 

Ukraina kom det säkert 50 personer på besök och gratulerade och gav namnförslag. 

De skickade även tips i efterhand, men det var föräldrarna som fattade beslutet. Hon 

menar dock att det kan se olika ut i olika familjer.  

 Mamman säger sig aldrig haft problem på grund av sitt namn. Hon anser att man 

måste ha en egen vilja att integrera sig med majoritetssamhället och inte isolera sig 

till sin minoritetsgrupp och att om man har den viljan kommer man att få jobb om 

man anstränger sig, oavsett namn. Hon menar att hon grundar det i egna erfarenheter 

och att sådana tankar därför inte fanns med när de funderade kring lämpliga namn. 

“Människan är viktigare än namnet”. “Namnet är inte viktigt - hjärtat är viktigt”. “Är 

du snäll är andra snälla mot dig”.      

Det som framkom som den viktigaste faktorn i dessa föräldrars namnval var att 

namnen var fina och kom från hjärtat, mamman återkom till dessa faktorer flera 

gånger under intervjun. Därutöver var det viktigt att namnen förekommer i både det 

ukrainska, serbiska och svenska onomastikonet samt därmed också är lätta att uttala 

för svenskar. Ett av namnvalen kan kategoriseras under uppkallning. Mamman menar 

dock att denna faktor hade betydelse, men inte var en avgörande faktor.       

5.4.3. Kan namnvalet ses som en del av en identitetsskapande process? 

Namnet Nicolai valdes främst på grund av estetiska och praktiska omständigheter, 

men mamman menar också att hon genom att uppkalla sin far “har något kvar från 

honom”.  I övrigt menar mamman med bestämdhet att de inte haft några som helst 

funderingar på att visa barnens bakgrund när de valt namnen. Hon tycker att vi alla 

tillhör en gemensam grupp och därför har hon heller inte tänkt på att visa någon 

grupptillhörighet. Hon säger att hon vet personer som vill byta namn på grund av uttal 
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och rädsla för mobbning, men förstår inte detta utan tycker det är dumt. Hon säger 

med ett skratt: “Om jag heter Eva Svensson hörs det ju ändå när jag börjar prata att 

jag inte är svensk!” Hon menar vidare att hon gärna vill att hennes barn ska studera, 

men att det viktigaste ändå är att de får bra jobb, får vara friska och lyckliga och att 

de får leva nära varandra, och hon anser att namnet inte spelar någon roll för detta. 

Hon motiverar detta bland annat med att hennes äldste son, som har ett mycket 

utländskt klingande namn, är väl integrerad i det svenska samhället och har bildat 

familj med en etniskt svensk kvinna. De praktiska svårigheterna med uttalet 

övervanns genom att man redan i skolan gav honom ett förkortat smeknamn utifrån 

hans officiella namn och det har sedan blivit det namn som alla kallar honom. 

Mamman tror heller inte att sönerna uppfattar sig själva på något visst sätt utifrån sina 

namn eller att äldste sonen skulle uppfatta sig mer utländsk än sina två yngre bröder, 

“De har ju samma uppväxt”.  

 Mamman säger sig, trots sin långa vistelsetid i Sverige, inte uppfatta några nyanser 

kopplade till ålder eller sociala grupper i de svenska namnen och hon menar vidare 

att några sådana nyanser upplever hon heller inte i de namn som förekommer i det 

ukrainska onomastikonet.  

5.4.4. Fanns det någon konflikt mellan olika identitetsframställningar? 

Då mamman menar att hon inte gör några kopplingar mellan vare sig personlig 

identitet, gruppidentitet eller praktiska svårigheter med personers namn, var detta 

heller inga faktorer som diskuterades eller underliggande fanns med i tankarna under 

namngivningsprocessen. Av denna orsak upplevdes, enligt henne, följaktligen ingen 

konflikt mellan olika identitetsframställningar. 

5.4.5. Sammanfattande analys 

5.4.5.1. Väsentliga faktorer 

Aldrin (2009:86) och Gerhards & Hans (2009:1106) menar att praktiska aspekter 

spelar in när invandrade föräldrar väljer namn till sina barn. I denna intervju blir detta 

tydligt, då det utöver de estetiska faktorerna är de praktiska faktorerna som framstår 
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som de väsentligaste. Den praktiska faktor som framstod som mycket väsentlig var 

att namnet skulle vara lätt att uttala för svenskar, eftersom “det är här barnen bor”. I 

ett samhälle råder ofta en enspråkighetsnorm och homogenitet, likhet med 

majoritetssamhället, kan därför vara det som avgör om man betraktas som en del av 

detta eller inte (Hyltenstam & Milani 2012). I Sverige kan då namn som är svåra att 

uttala för infödda svenskar bli den identitetsmarkör efter vilken man etniskt 

kategoriseras och som gör att man betraktas som ickesvensk (se Wellros 1998:116; 

Aldrin 2011:41−42), vilket troligtvis var vad dessa föräldrar försökte undvika. Trots 

mammans uttalande att namnet inte spelar någon roll ville de genom sina namnval 

låta barnen passera i flera majoritetskontexter (se Frändén 2010:98−99).    

Eftersom föräldrarna vill ha bra kontakt och med lätthet kunna kommunicera med 

människor i både det land där de bor nu och i deras tidigare hemländer blev en viktig 

faktor att namnet inte får upplevas alltför avvikande eller svåruttalat i något av 

länderna. De försökte anpassa sina namnval så att namnen skulle assimileras, smälta 

in i respektive majoritetsgrupps onomastikon. Därmed har dessa föräldrars namnval 

med maktförhållanden (se Norton & McKinney 2011:78) att göra, även om de inte 

ger uttryck för detta, då de på grund av egna erfarenheter inte upplever att utländskt 

klingande namn är att betrakta som ett stigma (se Frändén 2010:98). Pierre Bourdieu 

menade att förtroendet för en samtalsdeltagare bottnar i relationer i större sociala 

nätverk (Norton & McKinney 2011:78), och enligt Bakhtin som företrädde det 

poststrukturalistiska synsättet positioneras samtalsdeltagare utifrån värderingar som 

vuxit fram i aktuella diskurser (Norton & McKinney 2011:77−78). Ett attribut som en 

individ värderas och kategoriseras utifrån är ofta dennes språk och därmed också 

namn. Einarsson menar att det oftast inte är möjligt “att skilja på vad som är attityd 

till språket i sig och vad som är attityd till språkbrukaren” (Einarsson 2004:8). Det 

kan vara så att dessa föräldrar omedvetet förhöll sig till dessa faktorer när de valde 

namnen till sina barn, för att inte namnen, som etniska identitetsmarkörer, ska riskera 

att utsätta barnen för ifrågasättanden eller symbolisk dominans (se Pavlenko & 

Blackledge 2004:10−11) i olika kontexter med olika ideologier och därmed gjorde en 

slags kompromiss eller gick en medelväg mellan olika onomastikon. Namnen blev på 

så sätt en språklig resurs med vars hjälp de försökte positionera sina barn socialt, om 

de än var omedvetna om detta.  
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Föräldrarnas vilja när de namngav barnet var att namnet skulle fungera i respektive 

förälders hemland. Detta överensstämmer helt med vad Reisæter såg i sin norska 

undersökning; namnen fick inte orsaka problem, vare sig i Norge eller i föräldrarnas 

hemländer (Reisæter 2004:228). Här handlar det inte om internationell gångbarhet, 

vilket är ett vanligt önskemål bland flerspråkiga föräldrar (Aldrin 2009:89−90) utan 

det är, enligt mamman, en praktisk fråga när de samtalar med släktingar och reser i 

föräldrarnas hemländer. Även om hon anger praktiska skäl kan en underliggande 

orsak till dessa handla om namn i samhörighetsskapande syfte, då  namn ger dess 

bärare en känsla av tillhörighet med specifika grupper (Frändén 2010:104). Språklig 

likhet indikerar samhörighet (Frändén 2010:95) och dessa föräldrar vill länka barnen 

till de grupper där de själva känner tillhörighet. Den sociala betydelsen i språk är 

essentiell och varje ord har en social innebörd som leder till sociala konsekvenser 

(Nordberg 2013:14). De vill inte komma till sina hemländer och genom barnens namn 

ha främmandegjort dem från de grupper de själva känner gemenskap med. Språk är 

således en kollektiv verksamhet, utifrån diskurs, och namn är ett språkligt drag med 

en avgörande betydelse för relationer människor emellan (Norton & McKinney 

2011:77). Namnval är därmed också kopplade till identitet (se Pavlenko & Blackledge 

2004:14).    

Ingenting i det mamman uttrycker i vårt intervjusamtal gör dock att jag kan utläsa 

att deras spörsmål i namnvalet på något sätt medvetet var en identitetsfråga. Den 

äldste sonens mycket utlandsklingande och för svenskar svåruttalade namn bidrog 

däremot till att uttalet blev en viktig praktisk faktor i namnvalet, enligt mamman. “De 

kunde fråga 100 gånger vad han hette!”  Samtal och interaktion kan dock flyta utan 

hinder även om ett namn är svåruttalat, så underliggande faktorer som 

maktförhållanden har betydelse för denna explicit uttryckta praktiska faktor, men så 

har också identitetsrelaterade faktorer.  Namn framkallar kontextuella betydelser och 

namn som är okända av omgivningen framkallar de starkaste betydelserna (Borg 

2017:68, 75). Eftersom identitet alltid förhandlas i samspel med andra får 

omgivningens uppfattning av ens namn betydelse och personer tenderar följdriktigt 

att tycka om sina namn mer om de uppskattas av omgivningen. Namn påverkar också 

hur personer bemöts, vilket i sin tur påverkar namnbärarnas självkänsla och 

identitetsskapande (Aldrin 2016:387−388). Vid ifrågasättande av ens namn kan en 
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individ känna sig ifrågasatt som jämlik deltagare i gruppen. Man kan uppleva sig 

definierad som avvikande och kanske till och med ifrågasatt som person, då namn och 

identitet är så intimt förknippade (Hagström 2012:82). Aksolokova anser att om en 

individs namn uttalas eller stavas fel kan det av individen upplevas som en 

förvrängning av dennes identitet och personlighet (Aksolokova 2014 refererad i 

Zezovic 2016:45).  

Praktiska spörsmål är ämnade för att uppnå vissa sociala mål och är således att 

betrakta som en social resurs (Aldrin 2009:86), och praktiska spörsmål är därmed 

också identietsrelaterade, vilket blev synligt i denna intervju. 

5.4.5.2. Identitet och identitetskonflikt 

Föräldrarna har, enligt mamman, ingen erfarenhet av särbehandling på grund av sin 

bakgrund eller sina namn. De har således inte upplevt sig vara utsatta för symbolisk 

dominans av majoritetsgruppen (se Pavlenko & Blackledge 2004:10−11) eller etniskt 

kategoriserade på grund av sina namn (se Martin-Jones & Martin 2017:4) . De har 

inte behövt visa agency för att förändra tillskriven identitet som inte överensstämmer 

med den självupplevda, då det aldrig uppstått någon konflikt mellan tillskriven 

identitet och självidentitet (se Pavlenko & Blackledge 2004:20, 27). Namnen har för 

dem således inte varit ett stigma (se Frändén 2010:98) och därför heller inte blivit en 

språklig resurs föräldrarna medvetet använt sig av för att positionera sina barn socialt 

(se Aldrin 2011: 36−37), även om mamman tycker att namnet är en identitetsmarkör 

(se Frändén 2010:98).  

Jag uppfattar heller inte att dessa föräldrar medvetet ville tillskriva barnen någon 

speciell etnisk identitet, vare sig på individ- eller gruppnivå. Detta skulle också kunna 

bero på att mamman, enligt egen utsago, inte känner några gränser mellan olika 

kulturella tillhörigheter utan känner sig mycket sammansatt på grund av sin 

flerspråkiga tillvaro genom hela livet och att hon ser oss alla som medlemmar i en och 

samma grupp. Aldrin (2011:30−31) liknar dock alla personliga identiteter vid pussel 

där olika bitar kan tas fram eller bort utifrån situation och behov. Poststrukturalistiska 

teorier ser i likhet med detta också  identiteter som sammansatta och dynamiska, då 

de kontinuerligt konstrueras i interaktion med omgivningen och därför inte är ett 

oföränderligt “jag” som följer en genom livet (Gustafsson 2017:52). Gustafsson 
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(2017:52−53) anser att de personliga identiteterna på grund av att de är så 

sammansatta kan betraktas som ett slags klusteridentiteter. Utifrån dessa teorier kan 

man tänka sig att mamman inte hade något behov av att lyfta fram pusselbiten sin 

egen etniska bakgrund i namnvalen eftersom hon lämnade sitt hemland helt frivilligt 

och ansträngde sig för att bli en del av Sverige. Dock menar Aldrin (2009:86) att varje 

namnval en flerspråkig förälder gör oundvikligen innebär ett etniskt ställningstagande 

och den identitetsframställan dessa föräldrar då gjorde i barnens namn var deras egen 

klusteridentitet i och med att de försökte hitta namn som inkluderade föräldrarnas 

samtliga etniska pusselbitar.    

Även om mamman explicit uttrycker att hon inte upplever några gränser mellan 

olika kulturella tillhörigheter i sin egen upplevda klusteridentitet kan ändå hennes 

resonemang påvisa att hon trots allt gör det och att hon upplever den svenska delen i 

sin identitet som mindre än den ukrainska. Detta framgår exempelvis när hon 

opåkallat säger: “Det tar tid att förstå människor och ett samhälle. Jag förstår och 

accepterar ännu inte allt, men för barnen är allt naturligt. De föddes här och är 

svenskar”. Aldrins liknelse att identiteten är som ett pussel (Aldrin 2011:30−31)  

påvisar också att det finns gränser mellan olika delar i en identitet. De har liksom inte 

flutit ihop till en gemensam massa. Pusselbitar kan också ha olika storlek och jag tror 

som sagt att den ukrainska pusselbiten i denna mammas identitet är större än den 

svenska. Detta har troligen fått betydelse i namnvalen Nicolai, Valentin och Sofia, om 

än omedvetet. De (språk)attityder och (språkliga) värderingar en individ tillägnat sig 

vid sin första socialisation är djupt rotade i individens inre och mycket svåra att ändra 

(Palviainen & Huhta 2015:193). De är ofta omedvetna och ses som självklara (Lin 

2015:24). Ett viktigt kriterium i namngivningsprocessen var, enligt mamman, att 

namnet skulle vara fint och ligga föräldrarna varmt om hjärtat. Vilka åsikter och 

känslor de har kring detta kan säkerligen kopplas till deras första socialisation och den 

identitet de tillägnade sig då.  

Att namn och personlig identitet hör ihop (se bl.a. Borg 2017:71) blir synligt i 

mammans berättelse på olika sätt. Exempelvis blev den förste sonen som föddes i 

Sverige uppkallad efter sin morfar och mamman menar att hon på så sätt har något 

kvar av sin far. Uppkallelse har också alltid varit en vanlig namngivningsprincip 

(Peterson 2013:106−107), vilket visar att denna koppling alltid gjorts. När den andre 
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sonen föddes i Sverige tyckte hon att han hade så vackra blåa ögon att hon valde ett 

romantiskt namn, även detta visar att hon ser ett samband mellan namn och identitet 

och att namnet berättar något om bäraren (se Alford 1988:51).  

 Däremot är namnval inte något dessa föräldrar medvetet använder som språkligt 

verktyg för att positionera sina barn socialt och därmed heller inte någon medveten 

social handling.   

 

5.5. Intervjusamtal 5  

5.5.1. Presentation 

Intervjun genomfördes med modern över Google Meet. Båda föräldrar kommer från 

Syrien och har arabiska som modersmål. De har bott i Sverige ca 6 år och i hemmet 

talas arabiska. De har tre barn, varav det yngsta är fött i Sverige. De är båda muslimer 

och mamman uppger att religionen spelar en aktiv roll i deras vardag. I Syrien jobbade 

mamman som engelsklärare och hade en flerårig universitetsutbildning. Här i Sverige 

har hon fortsatt sitt jobb som lärare och läser vid universitet för att få svensk 

lärarlegitimation. Pappan har från hemlandet en tvåårig eftergymnasial 

yrkesutbildning och jobbade där med administrativa sysslor vid ett företag. Här i 

Sverige jobbar han som kock på ett hotell. Föräldrarna tog ett gemensamt beslut att 

lämna Syrien på grund av kriget och bor sedan ett år tillbaka i egen villa och trivs 

mycket bra med det. Föräldrarna anser att den lilla ort de bor på är lugn och stilla och 

därför är ett bra ställe att växa upp på för deras barn. Mamman tycker att deras 

integration i det svenska samhället har gått mycket bra och nämner att hon fick jobb i 

den svenska skolan efter bara sex månader och att de har fått svenska vänner. Hon 

tror att deras framtid blir i Sverige, men pappan har mer än henne landat i denna tanke 

och trivs bra i den lilla ort där de bor, medan hon har en längtan tillbaka till hemlandet. 

Hon menar att hon tyckte om sitt land och att det inte var deras eget val att lämna 

Syrien utan att de tvingades. Hon menar att framtiden kan man inte bestämma över 

och om situationen i Syrien förbättrats om tio år, vilket hon inte tror, kanske de kan 

åka tillbaka, åtminstone besöka landet. Mamman menar dock att de beslut de fattar 
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alltid görs utifrån barnens bästa och att de redan har hunnit bli svenskar: “Sverige är 

deras land och de kommer att bli svenskar ända in i själen”. Hon trivs också bra i det 

svenska samhället och menar att hon redan innan de kom hit hade insikt i det 

europeiska levnadssättet genom sina studier och intresse för litteratur samt att hon 

redan i Syrien arbetade och var självförsörjande. Hon ser heller  inga egentliga 

problem med att vara en del av det svenska samhället och ändå behålla tillhörigheten 

med den kulturella minoritetsgruppen, men menar ändå att det inte är helt lätt att 

blanda två kulturer och nämner religion som ett exempel. Hon respekterar Sverige och 

vill flyta in, men söker efter hur hon ska vara som svensk då hon inte har en svensk 

identitet. Barnen kan också ifrågasätta. Det hon då vill är att förklara men ändå inte 

särskilja dem från andra i den kultur de växer upp i. Hon brukar säga till sina barn: 

“Ni har två länder, två språk och två berättelser om koder, så ni är lyckliga”. Hon 

menar att hon i allt söker en balans.  

De hade bott ett år i Sverige när deras tredje barn, en dotter, föddes. Det är detta 

barns namn som fokuseras i intervjun. Barnets namn är Anna-Maria. 

5.5.2. Vilka faktorer såg föräldrarna som väsentliga vid namnvalet? 

Mamman återkommer flera gånger under intervjusamtalet till att betydelsen var och 

alltid är mycket viktig vid namngivning. Under namngivningsprocessen letade de 

efter de olika aktuella namnens betydelse innan beslutet fattades. För henne var det 

också mycket viktigt att namnet skulle vara harmoniskt och med det avsåg hon då 

uttalet, att det ska flyta mjukt och lätt när man säger det. Mamman berättar att de 

begrundade olika namn länge innan beslutet togs, eftersom det var viktigt för dem att 

namnet skulle finnas i både det syriska och det svenska onomastikonet samt uppfylla 

ovanstående kriterier. De började fundera innan barnets födelse och det var flera som 

var med i namngivningsprocessen, då de tog emot förslag från andra, exempelvis 

morföräldrar. Det slutgiltiga beslutet fattades dock av föräldrarna och berättades för 

övriga när barnet var fött. Mamman menar att det trots ett ömsesidigt diskuterande 

ändå var hon som så att säga hade det sista ordet. Maria var det namn som valdes, då 

det uppfyllde kriterierna och är vanligt i båda länder. Efter barnets födelse föreslog 

pappan att de skulle kombinera Maria med det mer svenskklingande Anna, eftersom 
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det var namnet på en uppskattad barnmorska under förlossningen. Anna är ett mindre 

vanligt namn i Syrien och förekommer mest bland kristna. Mamman godtog detta val 

trots att de är muslimer, då det för henne har en fin betydelse som passar att kombinera 

med Maria.       

 Mamman menar att hennes inflytande inte varit lika stort om barnet varit en son. 

Då hade pappan säkerligen velat att barnet skulle uppkallats efter barnets farfar, 

eftersom den gängse traditionen i Syrien är att uppkalla söner efter far eller farfar, för 

att föra namnet vidare och påvisa relationen dem emellan. Syskon kan därför ha 

samma förnamn, men man kombinerar det då ofta med ett annat tilltalsnamn. Som 

exempel uppkallade detta par, på grund av pappans önskemål, sin första dotter efter 

hans döda mor för att visa respekt för henne. Men mamman valde då också ett annat 

namn, som med tiden blivit hennes tilltalsnamn. Mamman menar dock att dessa 

traditioner håller på att luckras upp efter inflytande från omvärlden, men att 

flicknamnen påverkats mer av detta och därför är mer skiftande. De tog ingen hänsyn 

till dessa traditioner när de valde namnet till sin yngsta dotter, utan praktiska 

omständigheter som uttal var viktigare. Hon upplever att de övriga 

familjemedlemmarna har två namn, den syriska varianten och den svenska varianten, 

som enligt mamman, inte alltid är harmonisk.  

Namnet de valde till sitt yngsta barn finns i båda länders onomastikon, uttalas lika 

på både arabiska och svenska, uttalet är harmoniskt och namnet har en bra betydelse. 

I slutskedet av namngivningsprocessen blev även uppkallelse lite slumpmässigt en 

faktor i namnvalet.    

Mamman tycker sig inte kunna uppfatta några nyanser i de svenska namnen 

kopplade till olika samhällsgrupper eller ålder på dess bärare. Hon menar att det till 

viss del finns sådana nyanser också i syriska förnamn då dessa, men i låg grad, kan 

kopplas till yrkesgrupper, och hon menar att det i Syrien mer är efternamn som kan 

förknippas med social status. Förnamn förknippas, enligt henne, framförallt med 

religion och föräldrarnas förhoppningar inför barnets framtid.  
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5.5.3. Kan namnvalet ses som en del av en identitetsskapande process? 

Bland det första denna mamma säger när vi börjar diskutera deras namnval är att 

“Namn kommer alltid med betydelse. Det är inte bara ett namn”. Hon berättar också 

att man ofta väljer flera namn, men beslutar vilket av dessa namn barnet ska få när 

man ser barnet. Ett arabiskt talesätt är, enligt mamman, “Barnet kommer, med det 

kommer namnet”. För denna mamma är namn och personlig identitet tätt 

sammanknutna, det ger hon ofta uttryck för under intervjusamtalet. Hon menar att en 

person är en del av sitt namn och att man har förhoppningar om hur en person ska bli 

genom namnvalet. Därför blir betydelsen i namnet så viktig, och det var något de tog 

hänsyn till när de valde barnets namn. Hon använder ordet absolut när hon menar att 

namnet formar personen. Mamman berättar att det är kutym att pojkars namn ska vara 

starka och inte gulliga. Namnet ska passa hela livet och man vill att sonen ska växa 

och bli en stark man. Som exempel ger hon namnet Assad som betyder lejon. Hon 

berättar också att namn i Syrien ofta är ett adjektiv, men även kan vara ett substantiv 

och att man kan substantivera ett verb för att beskriva sin förhoppning om vad barnet 

ska bli. Mamman beskriver det som att man bygger namn.  

 Även om mamman i intervjusamtalet uttrycker att de inte tänkte i termer av 

grupptillhörighet, utan mer tog praktiska hänsyn när de valde namnet, säger hon vid 

ett tillfälle när vi talar om namngivningen att “Vi ville inte att hon skulle känna att 

hon var här tillfälligt. Vi tänkte på hennes framtid”. Ändå menar mamman att hon inte 

tror att namnen kommer att påverka barnens känsla för vilka de är: “De växer upp här 

och är svenskar”, men hon menar samtidigt att deras två äldsta döttrar genom sina 

mycket utländskt klingande förnamn kanske kan känna tillhörigheten med sin 

bakgrund starkare än deras yngsta dotter med sitt mycket svenskklingande förnamn. 

Sammanfattningsvis var dessa faktorer, enligt mamman, likväl inget föräldrarna 

uttryckligen diskuterade och tog hänsyn till när de valde namnet till sin yngsta dotter.  

Mamman säger att hon hört att utländska namn kan medföra svårigheter på 

arbetsmarknaden och har även en släkting i en storstad här i Sverige som har drabbats 

av detta, men det var heller ingen faktor de tog hänsyn till när de valde det 

svenskklingande namnet Anna-Maria till sitt barn. Hon tror att även om namnet har 
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en viss betydelse för integrationen så är det ändå personen i sig som till syvende och 

sist har störst inflytande över hur integrationen i det svenska samhället ska gå.     

5.5.4. Fanns det någon konflikt mellan olika identitetsframställningar? 

Denna mamma säger explicit att de inte försökte uttrycka någon viss kulturtillhörighet 

med hjälp av namnet på sitt barn, men menar samtidigt att de inte ville att hon skulle 

känna att hon var här tillfälligt och därför valde ett namn som passar in i det svenska 

namnskicket. De ville dock att namnet även ska passa det syriska namnskicket och 

valde därför namnet Maria som förekommer i båda länders onomastikon. Genom att 

välja detta namn har de undvikit en konfliktsituation. Men i slutet av 

namngivningsprocessen lade de till det mer svenskklingande namnet Anna, som inte 

är vanligt förekommande bland muslimer i Syrien och genom att också uttala namnet 

som ett dubbelnamn blir identitetsframställningen ändå mycket svensk. Mamman 

uttrycker dock inte att de på något sätt upplevde en konfliktsituation när de valde 

namnet, men menar att namngivningsprocessen tog lång tid, eftersom de ville 

kombinera de båda ländernas namnskick.      

5.5.5. Sammanfattande analys 

5.5.5.1. Väsentliga faktorer 

Namngivningsprocessen tog lång tid för dessa föräldrar, eftersom de hade många 

olika hänsyn att ta, då namnet de valde utöver faktorer som estetik och betydelse också 

skulle anpassas efter två onomastikon. Mamman uttrycker detta explicit under 

intervjun “Det tog lång tid. Vi fick fundera länge. Det var viktigt att namnet passar i 

båda länder”. Detta förhållande överensstämmer med vad Aldrin (2009) såg i sin 

undersökning där hon jämförde faktorer som var viktiga för inhemskt svenska 

föräldrar och invandrade föräldrar när de valde namn till sina barn. Om än det mesta 

var likartat kunde hon dock se att namngivningsprocessen tog längre tid för 

invandrade föräldrar, vilket hon förklarar med att valet av namn för dem kan vara en 

känslig fråga (Aldrin 2009:87).  

Mamman menar redan inledningsvis att namnets betydelse är en primär faktor vid 

namngivning: “Namn och person hör ihop. Namnet formar absolut personen”. Av den 
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orsaken sökte de upp betydelsen hos de namnalternativ de hade för barnet och önskade 

med namnets hjälp forma barnets personlighet och visa de förhoppningar de vid 

namngivningen hade inför sitt barns framtid. För dessa föräldrar är namn och identitet 

intimt sammanflätade, vilket inom onomastisk forskning länge setts som självklart (se 

Borg 2017:71; Aldrin 2016:383). Personnamn har också en etymologisk betydelse, 

som troligen hade starkare påverkan vid val av namn tidigare när betydelsen var 

allmänt känd. Nu uppfattar vi ofta namn som enbart refererande, då den etymologiska 

betydelsen bleknat (Nyström 2013:14). Alford (1988:51) menar att namnet ska ge 

både bäraren och samhället information om vem hen är och av givaren förväntas bli. 

Utöver detta menar denna mamma att namnet formar bäraren. För dessa föräldrar hör 

namn och identitet självklart ihop.   

Mamman i denna intervju nämner aldrig att uttalssvårigheter i sig, som en praktisk 

omständighet var något de tog hänsyn till vid namnvalet, vilket annars är vanligt bland 

invandrade föräldrar (se Aldrin 2009:86; Reisæter 2004:228), utan relaterar 

genomgående uttalshänsyn till estetiska och identitetsrelaterade faktorer. Namnet de 

valde måste vara harmoniskt, vilket innebär att uttalet skulle vara harmoniskt, det vill 

säga mjukt och flytande. Mamman tycker att det är det som gör ett namn vackert. 

Detta var mycket viktigt för mamman och hon upplever att de namn övriga 

familjemedlemmar bär uttalas på ett icke harmoniskt sätt i Sverige, vilket innebär att 

namnen inte blir vackra, men också att de nästan upplever sig ha två olika namn. 

Hänsyn till uttal vid namnvalet togs således av både estetiska och identitetsrelaterade 

orsaker. Föräldrarna ville att namnet de valde till sin dotter utifrån de kriterier som 

var viktiga för dem verkligen skulle bli det namn hon kallades för i den nya kontexten. 

Det namn hon skulle förknippa sig själv med. Namn och identitet är sammanflätade 

och namnval handlar därför inte bara om att bestämma vad barnet ska heta utan om 

föreställningar om vem barnet är eller av givaren förväntas bli (Hagström 2006:101). 

Personnamn har en betydelsesida eftersom de liksom all annan input startar mentala 

processer i hjärnan, och framkallar skilda kontextuella betydelser, eller bilder (Borg 

2017:68, 75) och därför blev det viktigt för föräldrarna att de föreställningar som görs 

när man hör namnet överensstämmer med de föreställningar eller bilder de avsåg när 

namnet valdes. De ville att namnet skulle vara harmoniskt och mjukt då det är den 

föreställning de har om sitt barn och förväntar sig att det ska bli, inte hårt och kantigt, 
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då det kolliderar med den uppfattning de har om henne som person. Utifrån barnets 

eget perspektiv, självidentiteten, befarar föräldrarna, av egen erfarenhet, att barnet ska 

uppfatta att det har två namn om det inte uttalas lika i de båda språken. Om uttalet av 

ditt namn inte överensstämmer med det du är van vid eller förknippar dig själv med 

tillskrivs du på sätt och vis en annan identitet, du blir en annan person, varför du inte 

kan ha två namn. Här blir det mycket tydligt hur nära sammanflätade namn och 

identitet är, då de ger en känsla av ett jag, den jag är (Hagström 2012:81). Deltagare i 

Hagström (2012:82) menar att om ditt namn ifrågasätts, ifrågasätts du som person och 

i min tolkning av mammans berättelse utgår jag från att detta är likvärdigt med att ens 

namn inte uttalas på det sätt som man identifierat sig med sedan födelsen. 

Namnet dessa föräldrar valde till sitt barn är mycket svenskklingande och är ett 

dubbelnamn, det vill säga två namn som binds samman med ett bindestreck. 

Dubbelnamn är enligt min känsla ovanliga på yngre personer idag och det är alltså 

främst personer i äldre generationer som bär sådana. Denna mamma säger sig inte 

uppfatta några nyanser i svenska namn kopplade till sociala grupper eller ålder (se 

Hagström 2006:28−30, 66−68), vilket möjligen kan bli synligt i namnvalet Anna-

Maria. Personnamn framkallar skilda kontextuella betydelser eller bilder (Borg 

2017:68, 75) och mening är enligt Bakhtin inte något individuellt utan kopplat till 

diskurser och därmed positioneras samtalsdeltagare enligt de värderingar som vuxit 

fram i aktuella diskurser (Norton & McKinney (2011:77−78). Den bild som 

framkallas hos majoritetstalarna när de hör namnet dessa föräldrar valt till sitt barn 

överensstämmer troligen inte med den verkliga individen.       

De faktorer som var väsentliga för dessa föräldrar vid namngivningen kan på något 

sätt alla kopplas till personlig identitet. De försöker tillskriva barnet en viss personlig 

identitet med hjälp av namnet de väljer. Men även önskan om social identitet kan 

skönjas i mammans resonemang.  

 

5.5.5.2. Identitet och identitetskonflikt 

Mamman talar aldrig opåkallat om namnet som ett stigma (se Frändén 2010:98) eller 

om maktförhållanden (se Nordberg 2013:16), men berättar att under 

namngivningsprocessen “tänkte vi på hennes framtid”. Trots mammans starka längtan 
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tillbaks till sitt hemland utgår hon genomgående i intervjusamtalet från att barnens 

framtid är i Sverige och att de redan är svenskar i själ och hjärta. Att barnen är 

svenskar uppfattar jag som att de tillägnat sig den svenska majoritetsgruppens 

värderingar och attityder, det vill säga majoritetsgruppens “ramverk för social 

uppfattning” (Van Dijk citerad i Milani 2013:344). “Att tänka på hennes framtid” 

innebär för dessa föräldrar att de vid namnvalet förhöll sig till den svenska 

majoritetskulturen och anpassade namnet efter deras konventioner “för att [dottern] 

inte skulle känna att hon var här tillfälligt”. Att det vanligtvis är minoritetsgruppen 

som anpassar sina namnval efter majoritetsgruppens sedvänjor när olika konventioner 

möts har även framkommit i tidigare studier (se exempelvis Alford 1988:119). Det 

detta visar och mamman implicit uttrycker är att (språklig) likhet är väsentlig för 

social identitet. Man måste ha ett svenskklingande namn för att av andra och sig själv 

uppfattas som genuint svensk, I detta blir det också uppenbart att det råder 

maktförhållanden mellan olika språk och grupper i ett samhälle och att medborgare 

positioneras utifrån de värderingar som vuxit fram i detta samhälles diskurs (se Norton 

& McKinney 2011:77−78). Vi ser också att det är majoritetsgruppen som har högst 

status och att inkluderas i denna gemenskap är därför önskvärt då det ger möjligheter 

till makt och respekt (se Pavlenko & Blackledge 2004:11−15).  Om de givit barnet ett 

utlandsklingande namn tolkar jag mammans uttalande som att de då riskerat att 

dottern inte känt samma tillhörighet med majoritetskulturen utan kanske upplevt att 

hon bara var här “tillfälligt” och att omgivningen med namnet som identitetsmarkör 

skulle kunna kategorisera henne som ickesvensk. Detta skulle då inte vara bra. Dels 

skulle den tillskrivna invandraridentiteten inte överensstämma med hennes svenska 

självidentitet (se Zezovic 2016:10−11), men en tillskriven invandraridentitet skulle 

också ge henne sämre framtida möjligheter (se Pavlenko & Blackledge 2004:11−15). 

Norton  menar i överensstämmelse med detta att identitet bland annat avser hur en 

individ förstår sitt förhållande till omvärlden och sina framtida möjligheter i denna 

(Norton 2000 refererad i Norton & McKinney 2011:73). Namnet, som språkligt 

element, är en identitetsmarkör och en grogrund för kategorisering och 

marginalisering (Martin-Jones & Martin 2017:4) varför föräldrarna med hjälp av ett 

svenskklingande namn försökte att kategorisera sin dotter som svensk och tillhörande 
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majoritetsgruppen, för att hon inte skulle riskera att tillskrivas en identitet som 

invandrare.    

Trots att mamman explicit uttrycker att de äldre döttrarnas namn inte innebär att 

de kommer att känna sig mindre svenska än vad deras yngsta dotter med det 

svenskklingande namnet kommer att göra, om än eventuellt uppleva en närmare 

tillhörighet med sin etniska bakgrund, uttrycker hon något annat implicit. 

Sammanfattningsvis tolkar jag det med poststrukturalistiska termer som att 

föräldrarna vid namnvalet anpassade sig efter majoritetsgruppens konventioner för 

att  förhindra att dottern på grund av namnet skulle bli utsatt för symbolisk dominans 

och inte uppfattas vara en berättigad talare (se Norton & McKinney 2011:78). De ville 

därmed att hon skulle passera i majoritetssamhället på grund av språklig likhet med 

majoritetsgruppen och identifieras av dessa och av sig själv som en del av denna och 

därmed bli en jämlike och berättigad talare (se Frändén 2010:98−99). De använde 

kategorisering med namnet som etnisk markör som en språklig resurs för 

identifikation och social positionering (se Aldrin 2011:41−42). Agency åsyftar 

vanligtvis att individer som tillskrivits en identitet eller social position de inte är 

tillfreds med agerar mot detta och inte anpassar sig (Pavlenko & Blackledge 2004:20), 

men jag tycker trots detta att dessa föräldrar visade agency och handlingskraft när de 

gjorde ett namnval som stred mot de gängse traditionerna i deras hemland, trots att de 

bara hade bott i Sverige ett år när barnet föddes. De mötte de utmaningar de ställdes 

inför, vilket är var identitet handlar om, enligt Stier (refererad i Aldrin 2011:31).   

Man kan dock se, om än inte en konflikt, en viss identitetsförhandling i mammans 

berättelse om namngivningsprocessen (se Martin-Jones & Martin 2017:3). Hon menar 

att barnet kommer att växa upp i Sverige och att de tog hänsyn till detta när namnet 

valdes genom att välja namn från det svenska onomastikonet. Men de ville ändå inte 

att namnet enbart skulle finnas i det svenska onomastikonet eller uttalas på ett sätt 

som avvek från det arabiska uttalet. Detta har troligen sin grund i föräldrarnas egen 

identitet och kanske speciellt mammans, då hon uttrycker att flytten hit var påtvingad 

och att hon längtar tillbaka till Syrien. Trots att eller på grund av att mamman inte tror 

att de kommer att kunna återvända till hemlandet blir det därför viktigt för föräldrarna 

att genom förnamnets samhörighetsskapande funktion (se Aldrin 2011:28) överföra 

något av denna etniska tillhörighet till dottern och därmed också samhörigheten med 
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dem och deras självupplevda identitet. Detta stärks också av att mamman berättar att 

hon har moderna tankar och kände till det europeiska levnadssättet innan flytten hit 

genom sina studier och europeisk litteratur, bland annat Wuthering Heights, som hon 

läste tidigt i sin ungdom. Hon kom då i kontakt med namnen Catherine och Isabella 

och tycker mycket om dem, men valde ändå bort dem, då de avviker från det arabiska 

onomastikonet. Jag menar då att det har pågått en slags 

omedveten  identitetsförhandling när föräldrarna valde namn till barnet. De ville 

tillskriva barnet, med namnet som identitetsmarkör, en svensk identitet eftersom det 

kommer att växa upp i Sverige, men ändå behålla barnets syriska identitet på grund 

av sin egen självupplevda identitet. Identitetsförhandling kan ju ske inom individer 

och liknas vid en överläggning (Pavlenko & Blackledge 2004:20−21), som jag då 

menar kan vara omedveten. Med ett poststrukturalistiskt perspektiv, är identitet något 

dynamiskt och föränderligt som formas och ständigt anpassas utifrån diskurser 

(Gustafsson 2017:52; Aldrin 2016:385). Genom att ge barnet ett namn som är 

gångbart i både Syrien och Sverige försökte föräldrarna förena olika 

majoritetskulturers konventioner, vilket enligt Aldrin (2009:89) är en vanlig 

namngivningsprincip för flerspråkiga föräldrar. Detta benämns av Reisæter 

(2004:117) som en kompromiss, men istället för denna benämning vill jag framhålla 

att det är ett sätt för föräldrarna att placera barnet i flera sociala nätverk och samtidigt 

ge barnet individualitet (se Alford 1988:29; Borg 2017:75) genom den etniskt 

sammansatta identitet den tillskrivs.  

5.6. Intervjusamtal 6  

5.6.1. Presentation 

Intervjun genomförs med pappan på en av de skolor där han arbetar. Föräldrarna 

kommer från Etiopien och har tigrinja som modersmål. I hemmet talar de både tigrinja 

och svenska. De är ortodoxt kristna och religionen är viktig för dem i det vardagliga 

livet, även om de inte besöker kyrkan frekvent. Däremot ber de alltid cirka 30 minuter 

varje dag. Både pappan och mamman har flerårig universitetsutbildning med examen 

från hemlandet, där mamman jobbade som sekreterare och pappan som budget- och 
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finansanalytiker i ledningen för en av de nio regionerna i landet. Då pappan på grund 

av sina politiska åsikter fängslades och satt i fängelse i två år blev de därefter tvungna 

att fly landet. Pappan kom till Sverige för 12 år sedan medan mamman som inte själv 

hade flyktingstatus kom till landet med deras två barn ett år senare tack vare deras 

anknytning till honom. Här i Sverige har pappan tidigare arbetat som handläggare på 

ett större företag, men arbetar numera som modersmålslärare. Modern arbetar som 

resurs vid SFI. De bor i egen villa sedan fyra år och trivs med det. Han säger att de 

har fått svenska kompisar, exempelvis grannar och arbetskamrater, men att han saknar 

riktigt nära vänner, sådana som han hade i Etiopien och som man kan dela allt med. 

Trots att han saknar hemlandet och sina kompisar där tycker han att deras integration 

i det svenska samhället har gått bra. Det gick snabbt för dem att klara SFI och sedan 

få arbete. Han tror att deras snabba integrering berodde på att de hade bra utbildning 

med sig från hemlandet och att de under den första i tiden i Sverige kunde 

kommunicera på engelska. Pappan tycker att Sverige är ett mycket bra land för dem 

och de har fått svenskt medborgarskap och är därmed svenskar. De kommer att stanna 

i Sverige, men pappan menar att han i själ och hjärta ändå är etiopier och att det kan 

vara svårt att kombinera olika kulturer och traditioner. Han menar att integration och 

vänskap tar tid; när man tillbringat sin barndom och ungdom i en kultur har den format 

en, kanske på ett sätt som avviker från den kultur man bor i. Han säger dock flera 

gånger att han tycker att Sverige är ett fint och bra land, att de har fått bra kompisar 

och att de nu när de bor här ser det som självklart att respektera den svenska kulturen 

och följa landets traditioner och lagar. Trots att han trivs och har ett nätverk i Sverige 

med bra kompisar menar han alltså att hans inre identitet inte kan förändras och att 

han saknar Etiopien. Dock anser han sig inte kunna åka tillbaka på grund av den 

politiska situationen och att barnen och familjen har etablerat sig här. Däremot har 

han en förhoppning om att efter pensioneringen, om situationen i landet har 

förbättrats, kunna återvända dit periodvis för längre besök.  

De hade bott i Sverige ca tre år när deras yngsta barn, en son, föddes. Barnet heter 

Noel.      
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5.6.2. Vilka faktorer såg föräldrarna som väsentliga vid namnvalet? 

Den faktor som framstår som den absolut väsentligaste för dessa föräldrar vid 

namnvalet var namnets betydelse. Pappan nämner inte en enda gång att estetiska 

faktorer spelat roll eller diskuterats. Han verkar närmast oförstående när jag ställer en 

rak fråga om detta. Han berättar att det i Etiopien finns mer än 80 etniska grupper med 

olika språk och traditioner och att man i den grupp där de har sitt ursprung ger barn 

namn utifrån historiska händelser och personer. Man kan också ge namn från bibeln 

men även då spelar betydelsen en avgörande roll. Han menar att namngivningen går 

till på detta sätt vare sig barnet är en flicka eller en pojke, men att det finns skillnad 

på pojk- och flicknamn, ibland endast genom böjningen på ett ord. Han säger att man 

brukar uppkalla historiska personer som gjort något bra eller någon man känner som 

man tycker om samt att det är mycket vanligt att man ger namn som anknyter till eller 

beskriver den tid barnet föddes i. Om tiden var svår eller bra kan ofta utläsas ur 

namnet. Som exempel ger han sitt eget namn och sin äldsta dotters namn som båda 

kommer från bibeln. Hans namn berättar att han föddes under deras nyår och hans 

äldsta dotter, som föddes under en svår politisk tid, fick namn efter en känd kvinnlig 

“gerilla-fighter”, för att visa deras motstånd mot en, i deras tycke, mycket dålig 

regering. Namn kan, enligt honom, också visa hämnd och andra känslor.  

När deras yngste son skulle födas i Sverige började de fundera över namn redan 

under graviditeten, närmare bestämt när de fick veta barnets kön. Mamman och 

pappan gav sedan varsitt förslag till namn. Pappans förslag var att uppkalla barnets 

farfar för att varken familjen eller barnet skulle glömma det namnet och moderns 

förslag var ett ord som på tigrinja betyder ‘glädje’ eller ‘att festa’, eftersom familjen 

hade varit åtskilda under flera år och nu kände stor glädje när de hade återförenats. 

Det blev dock inte något av dessa namn. När familjen var samlad på sjukhuset efter 

barnets födelse hade den 14 år äldre systern tänkt ut ett förslag som hon där delgav 

dem och det var Noel. Han berättar att Noel är ett franskt ord som betyder ‘jul’, men 

att ordets latinska ursprungliga betydelse är ‘födelse’. De godtog genast detta förslag 

då de tyckte det var mycket lämpligt. Det var barnets födelse, deras familj hade fötts 

på nytt i Sverige, jul är en glädjehögtid som de tycker mycket om och sonen kom med 

glädje som en liten jultomte. 
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Mammans och pappans namnförslag som övergavs var båda mycket 

utlandsklingande och svåruttalade för infödda svenskar, varför jag frågade om det var 

något de tog hänsyn till när dessa namn bortprioriterades till förmån för det mer 

lättuttalade namnet Noel. Pappan förnekar detta bestämt och säger än en gång att 

betydelsen var det enda avgörande. Han menar dessutom att de hade bott så kort i tid 

i Sverige när barnet föddes att de inte hade någon uppfattning om vad som var svårt 

och lätt att uttala för svenskar. De följde den namngivningskonvention de enligt 

tradition har i den kultur de vuxit upp i och tog ingen hänsyn till svenska 

namngivningskonventioner. Han menar att namnet säkert kan göra att barnet känner 

sig annorlunda än sina kompisar, men att det är oväsentligt eftersom det ändå är så 

uppenbart genom hudfärgen att han avviker från dem. Däremot brukar de ofta tala 

med sitt barn om att “trots olika utseende är vi alla lika fina och bra”. Han tror också 

att studier och handlingskraft är det viktiga för att du ska nå framgång i ett land, inte 

namnet. “Du måste kämpa. Det är dina handlingar som är det viktiga”.    

Pappan berättar att båda föräldrar numera har lika stor delaktighet när man väljer 

namn till nyfödda barn, men att det tidigare var pappan som bestämde och att 

mamman då måste foga sig efter det val han gjorde, om än hon kunde ha ett eget 

förslag. Att även andra familjemedlemmar kan vara delaktiga blir tydligt i dessa 

föräldrars namnval.  

5.6.3. Kan namnvalet ses som en del av en identitetsskapande process? 

Pappan säger att de inte explicit talade om att länka barnet till sin etniska bakgrund 

när de valde namnet, då det för dem var något självklart:  “Han måste känna vem han 

är, sin historia”, “Vi vill att han ska behålla hemlandets identitet” och “Namn och 

identitet hör ihop. Namnet berättar om din bakgrund, både för dig själv och för andra”. 

Pappan menar att i detta identitetsskapande spelar också modersmålet en mycket 

viktig roll, varför de försöker hålla detta levande både i vardagen och genom 

modersmålsundervisning i skolan. De brukar i samma syfte samtala med barnet om 

hans bakgrund, men också jämföra de två kulturerna och deras traditioner med 

varandra, eftersom det är i Sverige han växer upp. Familjen firar också både svenska 

och etiopiska högtider, då de nu är en del av den svenska kulturen. Sonen brukar, 
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enligt pappan, säga: “Jag är rik. Jag har två traditioner”, men också “Ni kommer från 

Etiopien. Mitt land är Sverige”. Pappan menar att sonen i motsats till honom själv har 

en svensk identitet och att föräldrarna accepterar detta och kommer att acceptera de 

framtida val han gör om än de utgår från svenska traditioner och går emot deras egna. 

Som exempel ger han att även om det för föräldrarna inte skulle kännas bra skulle de 

acceptera om han i framtiden gifter sig med en svenskfödd kvinna och byter bort sitt 

efternamn mot hennes. I samband med detta berättar pappan att i deras hemland är 

namnet knutet till den personliga identiteten och din personliga bakgrund och därför 

inte byts vid giftermål, vare sig för kvinnor eller män. 

Pappan säger att han inte kan känna några sociala eller andra nyanser i de svenska 

namnen utan endast kan särskilja svenska namn från andra nationaliteters namn. Han 

menar att det inte finns några kopplingar mellan namn och sociala grupper eller ålder 

i hans hemland.   

5.6.4. Fanns det någon konflikt mellan olika identitetsframställningar? 

Enligt pappan fanns det ingen konflikt mellan olika identitetsframställningar när de 

valde namnet till sitt svenskfödda barn. Det var för dem självklart att han skulle få ett 

namn enligt deras namngivningstradition och att detta namn knyter honom till sin 

etniska bakgrund. Det var viktigt för dem och de tog inga andra hänsyn. Men i detta 

fanns inte på något sätt en vilja att avskärma honom från en svensk identitet och 

integrering, enligt pappan, utan mer bara påminna honom om hans bakgrund och 

sammanhang och förhoppningsvis också ge honom en identifiering med föräldrarnas 

hemland och kultur. 

5.6.5. Sammanfattande analys 

5.6.5.1. Väsentliga faktorer 

Alla namn, även personnamn, hade ursprungligen en betydelse, en betydelse som idag 

ofta bleknat. Vi uppfattar därför vanligtvis att namn enbart har ett refererande syfte 

och inte är beskrivande. “Namnigheten” har så att säga tagit över och uppfattningen 

av namnet som ett ord bland andra har minskat (Nyström 2013:14). Att så inte är fallet 
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i alla kulturer framkommer i denna intervju, då betydelse för dessa föräldrar var den 

allt överskuggande faktorn vid namnvalet, även om uppkallning också fanns med i 

den diskussion som fördes. Estetiska och praktiska faktorer var enligt pappan inte 

något de tog hänsyn till, utan innehållet i ordet eller namnet var det väsentliga, då 

namnet på något sätt är en budbärare. När vi hör eller ser ett namn, aktiveras ett 

komplext nätverk (onomastikonet i vårt mentala lexikon) i vår hjärna och samtidigt 

som en person identifieras väcks också minnen och görs associationer (Nyström 

2013:14). Detta är något föräldrarna i denna intervju är medvetna om då namn för 

dem innehåller information som föräldrarna vill förmedla till både barn och 

omgivning. Det blir här tydligt att namn är “ett sociokulturellt fenomen med en mängd 

sociala och kulturella funktioner utöver den grundläggande identifierande funktionen” 

(Aldrin 2011:42). I sitt namnval följde föräldrarna således sin hemkulturs traditioner, 

vilket för dem sågs som helt naturligt och inte något de funderat närmare över. Flera 

tidigare studier har visat att det vanligaste för invandrade föräldrar är att på något sätt 

anpassa barnets namn efter majoritetskulturens traditioner (se Alford 1988; Aldrin 

2009; Strazser 2011), vilket alltså inte dessa föräldrar gjorde. Religionen spelar dock, 

enligt pappan, en viktig roll i denna familjs liv och då har tidigare studier visat att 

sannolikheten blir större att ett namn från den etniska minoritetsgruppens 

onomastikon väljs (se bl.a. Becker 2009:222). Denna omständighet är dock inte något 

pappan säger har haft någon avgörande betydelse i deras namnval.  

Namnet är för dessa föräldrar en slags språklig resurs som används med ett syfte, 

men däremot inte en språklig resurs som de använde sig av med det primära syftet att 

positionera barnet socialt i det svenska samhället (Aldrin 2011:36−37). Man skulle 

kunna läsa in i föräldrarnas namnval att de givetvis positionerade barnet etniskt och 

därmed socialt genom att ge honom ett namn som inte förekommer i det svenska 

onomastikonet, vilket också Aldrin (2009:86) påtalar när hon menar att varje namnval 

flerspråkiga föräldrar gör innebär ett val av etnisk identitet till barnet. Teoretiskt sett 

utgör alla mänskliga handlingar delar i ett identitetsskapande, vilket innebär att alla 

namnval mänskliga individer gör troligen är ett uttryck för deras uppfattning och 

konstruktion av identiteter samt ett sätt att manifestera dessa (Aldrin 2016:392).  

De uppfattar sig inte vara utsatta för någon symbolisk dominans i 

majoritetssamhället på grund av sin bakgrund (se Norton & McKinney 2011:78), utan 
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pappan säger under intervjun flera gånger att Sverige är ett bra land för dem och de 

uppfattar sig vara berättigade talare (se Norton & McKinney 2011:78). De såg därför 

heller inte ett utländskt klingande namn som ett stigma de ville undvika att påföra sitt 

barn (se Frändén 2010:98). Dessutom menar pappan att hudfärgen är en mycket tydlig 

identitetsmarkör som de ofrånkomligen blir etniskt kategoriserade efter, så namnet 

har därför tappat sin betydelse som etnisk markör i majoritetssamhället. Detta 

förhållande stärks av att inte någon hänsyn togs till hur namnets uttal skulle fungera 

för svenskfödda personer. Att namnet ändå är lätt att uttala för svenskspråkiga menar 

pappan är en ren slump och något de inte ens var medvetna om när valet gjordes.  

Att dessa föräldrar inte upplever sig vara symboliskt dominerade skulle också 

kunna grunda sig i att de ser det som “fullständigt naturligt” att de ska respektera och 

följa majoritetssamhällets lagar och kulturella traditioner och därför anpassar sig efter 

dessa utan att fundera närmare över detta eller göra motstånd. Det är vanligt att 

minoritetsspråkstalare på detta sätt accepterar sitt underläge i en gemenskap och 

därmed är utsatta för symbolisk dominans (Pavlenko & Blackledge 2004:15) utan att 

kanske vara medvetna om det. Eftersom dessa föräldrar upplever sig kunna utöva sina 

egna kulturella traditioner parallellt med majoritetssamhällets och inte stigmatiseras 

på grund av sina namn blir denna anpassning inte något som syns i 

namngivningsprocessen. De verktyg pappan nämner för social positionering är inte 

språkliga utan mer praktiska som handlingskraft, vilket väl också kan ses som en typ 

av agency.    

5.6.5.2. Identitet och identitetskonflikt 

Pappan uttrycker explicit i intervjun att han tycker att namn och identitet hör ihop: 

“Han måste känna vem han är, sin historia” och “Namnet berättar om din bakgrund, 

både för dig själv och för andra”. Dessa uttalanden är helt i överensstämmelse med 

Alford (1988:51), när han menar att namnets två funktioner är att ge samhället, men 

också namnbäraren information om vem denne är. Detta var en faktor föräldrarna såg 

som naturlig och självklart tog hänsyn till, enligt pappan, men däremot var det inte 

något de diskuterade explicit under namngivningsprocessen. Det blir här tydligt att 

namnval är ett sätt att skapa och uttrycka kulturell identitet (se Aldrin 2016:389) och 

Zezovic (2016) såg också i sin undersökning att de utländskt klingande förnamnen för 
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hans informanter var väsentliga i bibehållandet av den etniska grupptillhörigheten. 

Under intervjusamtalet får jag uppfattningen att den främsta orsaken till att denna 

hänsyn fanns med vid namnvalet mer handlade om barnets självidentitet och mindre 

om andras uppfattning eller identifikation av barnet, den tillskrivna identiteten (se 

Hagström 2006:152; Aldrin 2016:384). Detta framgår också i ovanstående 

resonemang, när pappan menar att deras främsta identitetsmarkör är hudfärgen och att 

de aldrig upplevt ett behov av att med namnets hjälp förändra någon tillskriven 

identitet för att förbättra sin sociala position (se Aldrin 2011: 36−37). Men med 

namnets hjälp ska barnet däremot få en känsla av delaktighet i eller åtminstone 

förbindelse med den kulturella gemenskap föräldrarna själva främst identifierar sig 

med. Frändén (2010:104) menar, i linje med detta, att personnamn inte bara är tätt 

förbundna med personlig identitet, utan också med social identitet då namn ger 

bäraren en känsla av tillhörighet med specifika grupper. Föräldrarna vill etniskt 

kategorisera sonen med hjälp av namnet och på så sätt länka honom till den grupp där 

de själva känner tillhörighet, det vill säga placera honom i ett specifikt socialt nätverk 

(se Alford 1988:29; Borg 2017:75). Namnet blev på så sätt en identitetsmarkör eller 

kategoribundet attribut som genom dess likhet med andra namn i den gruppen kunde 

ge honom just denna gruppidentitet (se Aldrin 2011:42 Hagström 2012:83−84). Jag 

skulle dock vilja påstå att personlig identitet och gruppidentitet är begrepp som är 

svåra att hålla isär (se även Aldrin 2016:385). Genom att via namnet vilja ge sonen 

denna gruppidentitet berättar det ju också något om sonen själv som person, ”vem han 

är”, som pappan uttrycker det, vilket ju också var föräldrarnas önskan. Att 

gruppidentitet och personlig identitet är så svåra att hålla isär har sin förklaring i att 

identitet aldrig formas i ett vacuum utan alltid formas utifrån sociala relationer av 

olika slag (Frändén 2010:95).  

Trots att föräldrarna ville ge sitt barn denna självidentitet menar pappan att barnet 

genom att växa upp i Sverige främst kommer att få en svensk identitet. 

Poststrukturalistisk teoribildning förklarar detta med att identitet formas och 

omformas utifrån omgivning och aktuell kontext och således är något dynamiskt och 

föränderligt. Detta innebär också att en och samma person kan sägas ha flera olika 

identiteter eller en klusteridentitet  (Frändén 2010:95; Gustafsson 2017:52−53; Aldrin 

2016:385). Aktuell diskurs och rådande ideologier blir i detta sammanhang väsentliga, 
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kanske avgörande för identitetsskapandet (Aldrin 2011:30), vilket i detta fall innebar 

att föräldrarna inte upplevde sig nödgade att välja mellan olika etniska  

identitetsframställningar för att ge sitt  barn goda förutsättningar i det nya landet. De 

kunde (utöver hudfärg) fritt välja den identitetsframställning de önskade med hjälp av 

namnet eftersom de uppfattade att den rådande diskursen i majoritetssamhället gav 

barnet jämlika möjligheter att bli hörd oavsett etnicitet.  

5.7. Informellt samtal   

5.7.1. Presentation 

Det informella samtalet fördes med båda föräldrar närvarande i deras gemensamma 

hem, men det spelades inte in, då det uppkom spontant. Däremot har föräldrarna i 

efterhand fått läsa igenom sammanfattningen för att säkerställa att jag kommit ihåg 

korrekt. Föräldrarna väntar sitt första barn och är i ett tidigt skede av graviditeten. Den 

blivande pappan kommer från Schweiz och hans modersmål är franska. Den blivande 

mamman är infödd svensk. I hemmet talas franska men när de har besök sker samtalen 

på engelska och ambitionen är att pappan ska lära sig svenska. Den blivande mamman 

tillhör den kristna protestantiska kyrkan och pappan är ateist. Religion spelar ingen 

aktiv roll i deras vardag. Paret träffades i Schweiz och var bosatta där några år innan 

den blivande mamman flyttade tillbaks till Sverige på grund av studier. Då mamman 

avslutat sina studier och fick arbete i Sverige anslöt pappan. De närmaste två åren 

kommer de dock åter att bo i Schweiz på grund av praktiska omständigheter, men 

planerar att därefter återvända till Sverige. De har dock ännu inte beslutat om de ska 

bosätta sig permanent i Schweiz eller Sverige. Den blivande pappan har gått en 

yrkesutbildning i Schweiz och drev där eget företag inom audiovideobranschen. Den 

blivande mamman har flerårig universitetsutbildning och jobbar för närvarande i 

Sverige som optiker. Paret hyr en mindre villa och trivs med detta. Den blivande 

pappan har bott i Sverige under en kortare tid och covid-19 har gjort det svårt för 

honom att knyta svenska kontakter utanför den svenska familjen. Funderingar kring 

det blivande barnets namn pågår för fullt och påbörjades långt innan paret blev 

gravida.  
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5.7.2. Vilka faktorer ser föräldrarna som väsentliga vid namnvalet? 

Detta par uppger estetik, uttal och att de är överens om valet, som de väsentligaste 

faktorerna när de nu är mitt uppe i en namngivningsprocess. Den basala 

utgångspunkten är att båda föräldrarna tycker om namnet, att det är fint, men sedan är 

uttalet mycket viktigt för dem båda, om än inte av samma orsaker. För mamman är 

det mycket väsentligt att namnet uttalas lika, “åtminstone snarlikt”, på både franska 

och svenska, “så att barnet inte upplever att det har två namn” medan det viktigaste 

med uttalet för pappan är att det “låter bra” på franska. Denna faktor och att 

föräldrarna har mycket olika smak gör att valet blir komplicerat. Tidigare i processen 

uteslöts alla namn med r och alla namn med initialt h på grund av att uttalet av r är 

olika i franskan och mammans svenska dialekt och att initialt h inte uttalas i franskan. 

Mamman ser sig nu, lite senare i processen, dock tvungen att acceptera namn med 

r  för att inte begränsa antalet möjliga namn ytterligare.  

Paret har rest mycket och deras nätverk består av personer från olika länder och 

kulturer, men de menar ändå att de inte alls ser internationell gångbarhet som en faktor 

i namnvalet. “Det är fullt tillräckligt att hitta namn som uttalsmässigt passar in i 

franskan och svenskan”.  

Det spelar ingen roll för någon av dem om namnet kommer från det franska eller 

svenska onomastikonet, men de är överens om att de inte vill att namnet ska vara ett 

modenamn i något av länderna. Mamman säger att hon gärna väljer ett vackert franskt 

namn för att det “sticker ut” i Sverige eller ett vackert gammalt svenskt namn som 

“sticker ut” i Schweiz för att hon är stolt över sin bakgrund och kultur. Högst troligt 

kommer barnet, enligt mammans vilja, att få två förnamn, för att med hjälp av det 

andra namnet påvisa släktskap. Om tilltalsnamnet är från det schweiziska 

onomastikonet kommer det andra förnamnet att vara från det svenska och vice versa. 

Pappan tycker inte att det är nödvändigt med något namn utöver tilltalsnamnet medan 

mamman menar att en svensk namngivningstradition är att uppkalla en släkting 

genom ett förnamn som inte används som tilltalsnamn. Om tilltalsnamnet inte 

kommer att väljas från något av ovan nämnda onomastikon säger mamman att 

möjligheten finns att barnet får tre förnamn och att de då uppkallar släktingar från 

både mammans och pappans sida.    
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När mamman föreslagit arabiska namn hon tycker är fina, har pappan avvisat dessa 

då han befarar att det kan vara en försvårande omständighet på arbetsmarknaden för 

barnet när det vuxit upp och därför vill att namnet ska låta europeiskt, “höra hemma i 

den europeiska kulturen”. Mamman ställer sig lite frågande till detta, åtminstone i 

Schweiz, som hon upplever vara mycket mångkulturellt sedan flera generationer och 

att utländskt klingande namn därför inte ger samma “invandrarkonnotationer” som i 

Sverige. Hon menar att så många infödda har utländskt klingande namn att de inte 

upplevs “främmande” och därför heller inte med automatik kopplas ihop med 

utländsk bakgrund och dåliga språkkunskaper. Pappan menar att så är absolut fallet 

med europeiska namn, exempelvis italienska och serbiska medan däremot 

utomeuropeiska namn inte upplevs som lika självklara. Som exempel ger han en 

indisk vän som i sitt jobb i en telefontjänst av sin arbetsgivare ombads uppge ett annat 

namn än sitt eget. I skolan och i det privata livet tror han dock inte att namnet spelar 

någon roll. 

Under den första delen av namngivningsprocessen, som påbörjades före 

graviditeten, diskuterades namn de kände till, men sedan mamman blivit gravid har 

de också letat namn i namnlistor på nätet. De har då främst sökt efter franska, svenska 

och italienska namn. Att de sökt efter italienska namn beror på att mamman trodde att 

de kunde hitta fina namn där och att pappan har italienskt påbrå.  

Pappan menar att pojkar i Schweiz tidigare ofta uppkallades efter sin far medan 

flickors namn valdes friare. Detta är dock inte något som lever kvar längre och är 

heller inget de förhåller sig till.  

Man kan, enligt pappan, utläsa ungefärlig ålder på personer i Schweiz genom 

deras schweiziska namn, men några sociala skillnader tycker han sig inte kunna utläsa 

genom namnen.  

5.7.3. Kan namnvalet ses som en del av en identitetsskapande process? 

Namnet de väljer kommer således att låta europeiskt, av praktiska skäl anser pappan, 

medan mamman menar att det kan handla om tillhörighet. “Även om man känner sig 

relativt internationell och upplever tillhörighet med flera nationer oavsett var i världen 
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de finns, ligger det europeiska närmast en själv och man känner sig mer främmande 

inför utomeuropeiska namn”.  

Tanken för detta par är att i framtiden bo mer permanent i ett av länderna, men de 

vill att det väntade barnet ska känna sig hemma i båda kulturer och kunna tala både 

franska och svenska. Deras förhoppning är att barnet kommer att vilja spendera tid 

även i det av länderna där det inte är bosatt, exempelvis genom att studera där eller 

något liknande. De vill ge sitt barn en “bikulturell” identitet och tror att namnet kan 

vara en del i detta. De vill egentligen med hjälp av namnet berätta både för barnet och 

omgivningen om dess kulturella bakgrund, men menar att de ändå måste välja ett 

namn från det ena onomastikonet, men att detta namn måste “flyta in” i de båda 

språken och inte vara ett hinder. Det får till exempel inte orsaka uttalssvårigheter som 

gör att det krävs ett smeknamn eller någon slags förkortning för att det ska kunna 

uttalas i något av länderna.          

5.7.4. Finns det någon konflikt mellan olika identitetsframställningar? 

Detta par uppger inte att de upplever någon större konfliktsituation mellan olika 

identitetsframställningar när de försöker välja namn till sitt kommande barn, även om 

de tycker att namnet påvisar kulturell tillhörighet. De verkar ha bestämt sig för att 

välja från den ena kulturens onomastikon och upplever då främst praktiska 

svårigheter. Min tolkning av deras resonemang är också att de inte främst försöker 

anpassa namnet till någon av majoritetskulturernas namnkonventioner för att barnet 

genom likhet ska bli en del av denna kultur utan snarare att de med hjälp av förnamnen 

vill ge barnet tillhörighet med dess kulturella bakgrund, men inför omgivningen, med 

hjälp av tilltalsnamnet, vill visa tillhörighet med minoritetskulturen och på så sätt låta 

barnet bli avvikande och synas.     

5.7.5. Sammanfattande analys 

5.7.5.1. Väsentliga faktorer 

Både estetiska, praktiska och identitetsrelaterade faktorer är viktiga när detta par 

försöker hitta ett namn de kan enas om till sitt kommande barn. Detta är inte lätt för 

dem, utan framstår som “a very delicate matter”, som Aldrin (2009:87) uttrycker det.  
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Dock uppfattar jag det som att de identitetsrelaterade faktorerna till största del är 

underliggande och att främst estetiska och praktiska spörsmål är föremål för 

diskussion och hänsynstaganden. Att de, som de själva säger, har så olika smak tror 

jag kan bottna i att de utgår från olika “ramverk för social uppfattning” (Van Dijk 

1995 citerad i Milani 2013:344). Dessa ramverk, som är att likställa med ideologier, 

berör ju de ofta normativa idéer som ligger till grund för alla handlingar och 

uttalanden en individ gör (Milani 2013:344). Att föräldrarna sinsemellan har olika 

kulturell bakgrund menar jag alltså kan vara en del av orsaken till att de upplever 

namnvalet vara komplicerat och att namngivningsprocessen tar tid. Aldrin (2009:87) 

såg i sin studie att namngivningsprocesen tar längre tid i flerspråkiga familjer överlag 

än i enspråkiga familjer, då många hänsyn tas. Namn framkallar också vitt skilda 

kontextuella betydelser och namn man inte hört förut framkallar de starkaste 

betydelserna (Borg 2017:68, 75). Namn som är mycket olika de man är van vid känns 

främmande och blir svåra att identifiera sig med, då samhörighetskänslor bygger på 

likhet av något slag (se Frändén 2010:95). Jag tror att det ändå underlättar att dessa 

föräldrar kommer från likartade västeuropeiska kulturer och att namnen i de båda 

onomastikonen kan överlappa varandra. Många namn i den andre förälderns 

onomastikon känns inte alltför avvikande och främmande från det man är van vid i 

sitt eget onomastikon.  

Dock vill detta par att namnen ska uttalas på likartat sätt i de båda språken eller 

“låta bra” på båda språk, vilket blir en försvårande omständighet och begränsar 

valmöjligheterna. Orsaken till detta önskemål är både estetisk, praktisk och 

identitetsrelaterad. Någon av föräldrarna kanske inte upplever att namnet känns fint 

med det andra språkets uttal, men ett avvisande av ett namn kan också bero på den 

praktiska omständigheten att det upplevs vara svårt att uttala i det ena språket, “att det 

inte med lätthet flyter in i språket” och därmed riskerar att bytas ut mot ett annat namn, 

kanske en förkortning. Det blir mycket tydligt i denna intervju att flerspråkiga 

föräldrar tar många faktorer i beaktande och lägger ner mycket möda när de väljer 

namn till sina barn (se Reisæter 2004:224).  

5.7.5.2. Identitet och identitetskonflikt 
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Mamman är mycket tydlig med att hon önskar ett namn som uttalas på ett likartat sätt 

i båda språk, “så att barnet inte upplever att det har två namn”. Som tidigare 

diskuterats kan önskan om ett likartat uttal handla om estetik, men med mammans 

tillägg att det inte får upplevas som två skilda namn blir det enligt min tolkning även 

en identitetsrelaterad faktor. Mamman menar i sammanhanget också att “Man är sitt 

namn. Vem är man annars?”, vilket stöder min tolkning. Detta påstående är även 

vetenskapligt vedertaget, då det i onomastisk litteratur länge setts som en självklarhet 

att namn och identitet är intimt sammanflätade (Aldrin 2016:383; Borg 2017:71) och 

Hagström (2012:81) menar att namn ger en känsla av ett jag; den jag är. Om namnet 

är “den jag är” blir det givet att jag inte kan ha två namn och denna mamma menar då 

att olikartade uttal av barnet skulle kunna uppfattas som två namn. Deltagare i 

Hagströms studie menade även att om ens namn ifrågasätts, ifrågasätts man som 

person (Hagström 2012:82) och Aksolokova menar att om en individs namn uttalas 

fel kan det av individen upplevas som en förvrängning av dennes identitet och 

personlighet (Aksolokova 2014 refererad i Zezovic 2016:45). Med detta resonemang 

kan inte bara olika uttal av ett namn utan även uttalssvårigheter relateras till en persons 

identitetsuppfattning, såväl den personliga som den grupprelaterade. Om namnet är 

svårt för en grupps medlemmar att uttala innebär det att man inte är en medlem av 

gruppen på grund av språklig olikhet (se Frändén 2010:95), språkets så kallade 

shibboletfunktion att skilja vän från fiende. Poststrukturalistiska teorier betonar 

språkets roll för identitetsskapande, då språk är en kollektiv verksamhet där relationer 

definieras och avgränsas, godtas eller ogillas (Norton & McKinney 2011:77). Med 

namnet som identitetsmarkör och således kategoribundet attribut kategoriseras man 

etniskt, på grund av namnets likhet eller olikhet med den egna etniska gruppens namn, 

som tillhörande eller icke tillhörande gruppen (Aldrin 2011:41−42).    

 Olikhet är dock inget detta par oroar sig för så länge namnet tillhör den europeiska 

gemenskapen och av praktiska orsaker går lätt att uttala. Enligt mitt sätt att se det kan 

det enligt den poststrukturalistiska teoriramen förklaras av att det inom denna 

gemenskap inte råder några ojämlika maktförhållanden mellan språken och att dess 

talare därmed har jämlikt värde, på det sätt både Bakhtin och Bourdieu diskuterade 

(se Norton & McKinney 2011:78). Detta synsätt menar att interlokutörer positioneras 

enligt de värderingar som vuxit fram i den aktuella diskursen och att förtroendet för 
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en talare utgår från relationer i större sociala nätverk (Norton & McKinney 2011:78). 

Detta innebär att talare värderas utifrån rådande språkideologier i en gemenskap och 

jag menar då att de språk dessa föräldrar talar värderas lika i den gemenskap eller de 

gemenskaper där deras barn ska växa upp. Namnet, som språkligt element, kan därför 

utnyttjas som en etnisk identitetsmarkör som tydligt särskiljer barnet som en egen 

unik person genom att den avviker från majoritetsgruppen (se Hagström 2012:81), 

med mammans ord att barnet “sticker ut”. Föräldrarna upplever inte att det föreligger 

någon risk för att namnet ska bli en stigmasymbol som etniskt kategoriserar och 

positionerar barnet på en nivå där det blir en oberättigad talare (se Frändén 2010:98; 

Norton & McKinney 2011:78). Dessa föräldrar har möjligheten att med hjälp av 

namnet, som kategoribundet etniskt attribut, kategorisera sitt barn som avvikande från 

majoritetsgruppen med ett i deras tycke positivt utfall. Aldrin (2011:41−42) ser i linje 

med detta kategorisering som ett diskursivt fenomen som kan nyttjas som en 

lingvistisk resurs för att uppnå “specifika mål i specifika situationer” (Sacks 1992 

refererad i Aldrin 2011:42).     

Ingen konfliktsituation uppstår i valet mellan olika identitetsframställningar; de 

upplever sig fria att välja namn från det onomastikon de önskar utan farhågor för att 

namnet på något sätt ska försämra barnets framtida möjligheter, på grund av ojämlika 

maktförhållanden mellan de båda språken. De slipper ta ställning till vilken funktion 

som ska tillmätas störst vikt “Att undkomma stigmatisering eller att visa tillhörighet 

till sitt folk” (Frändén 2010:23). Detta gäller alltså så länge namnet väljs från det 

europeiska onomastikonet.  

De undviker utomeuropeiska namn på grund av att dessa kan upplevas 

“främmande” och därmed bli ett attribut som riskerar att användas för att etniskt 

kategorisera och  segregera barnet på ett negativt sätt. Kategorisering innebär ju att 

man med hjälp av specifika kategoribundna attribut, bland annat namn, försöker skapa 

likhetsrelationer mellan exempelvis individer för att kunna gruppera dem gentemot 

andra (Aldrin 2011:41−42). Detta styr vårt tänkande och begränsar våra perspektiv, 

samt kan i förlängningen bidra till stereotypisering och fördomar och leda till att vi 

drar orättvisa eller felaktiga slutsatser (Hagström 2012:83−84). Det blir här, i 

avvisandet av utomeuropeiska namn, tydligt att de blivande föräldrarna är medvetna 

om detta förhållande, att språkliga värderingar, språkideologier, har betydelse för hur 
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talare uppfattas och värderas och därmed i förlängningen även deras framtida 

möjligheter i en majoritetsgemenskap (se Einarsson 2004:8; Pavlenko & Blackledge 

2004:11−15). Namn är ett språkligt element och Brylla (2009:144) menar att det är 

obestridligt att attityder till namn varierar och att det får följder för hur omgivningen 

bemöter individer. Språk, och därmed också namn som en del av dessa, får därför 

betydelse för individers identitetsskapande. Föräldrars val av förnamn till sina barn 

kan därför avspegla rådande sociala värderingar i det omgivande samhället och 

signalera med vilken grupp man vill att barnet ska identifieras (Brylla 2009:137). 

Dessa föräldrar vill att barnet ska komma att identifieras med den europeiska 

gemenskapen på grund av de värderingar som de bedömer råder i den aktuella 

diskursen.  

 Paret vet ännu inte vilket av länderna som kommer att bli deras permanenta 

bostadsort, men har en förhoppning om att kunna behålla en nära vardaglig kontakt 

med båda kulturer och spendera tid i båda länder. De vill därför ge sitt barn en 

“bikulturell” identitet och att det ska känna sig hemma i båda kulturer, vilket jag 

menar innebär att deras önskan är att barnet ska identifiera sig med båda grupper; 

barnets självidentitet ska så att säga inkludera två identiteter. Människor befinner sig 

hela tiden i nya sammanhang, situationer och sällskap och då identitet, enligt den 

poststrukturalistiska förklaringsmodellen, konstrueras i interaktion med andra måste 

också identiteten oupphörligt omförhandlas. Identitet är därför något mångsidigt och 

anpassningsbart (Aldrin 2011:31; 2016:385). Det kan beskrivas som att “individen 

går ut och in i olika kollektiva identiteter” (Gustafsson 2017:52). Aldrin (2011:31−32) 

menar ändå att en individ endast har en identitet men att olika sidor av den explicitgörs 

beroende på exempelvis vanor i olika situationer. Det barn dessa föräldrar väntar 

kommer utifrån detta resonemang säkerligen att få den “bikulturella” identitet som de 

hoppas på, men som en del i den totala “klusteridentiteten”, som alla individer enligt 

detta teoretiska perspektiv har ( se Gustafsson 2017:53).  

Föräldrarna tror att namnet har betydelse i identitetsskapande men har 

huvudsakligen resonerat om detta i praktiska termer vad gäller tilltalsnamnet. De 

planerar inte att göra någon kompromiss (Reisæter 2004:117) eller kombination 

(Aldrin 2009:92) i tilltalsnamnet. Mamman är dock tydlig med att barnet ska ha minst 

två förnamn för att säkerställa att det får namn från båda länders onomastikon. Hon 
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försöker på så sätt länka barnet till båda kulturer (se Einarsson 2004:27). Aldrin 

(2009:92) menar att denna strategi, att blanda namn från de olika onomastikonen, för 

att ge barnet en bikulturell identitet är mindre vanlig än strategin att försöka göra en 

etnisk kombination i tilltalsnamnet. Jag menar att det i detta finns en viss skillnad. 

Tilltalsnamnet är en mer öppen identitetsmarkör som signalerar både till dig själv och 

andra vem du är, hur föräldrarna vill att inte bara du själv, utan även andra ska 

identifiera dig (se Alford 1988:51). Övriga förnamn är mer dolda och handlar, om än 

inte enbart, men mer, om vad föräldrarna velat ge och berätta för just dig. Mamman i 

denna intervju menar också att det förnamn som inte används som tilltalsnamn vill 

hon utöver att länka barnet till den kultur som inte blir synlig i tilltalsnamnet också 

använda för att uppkalla någon släkting. I båda dessa ambitioner blir namnets och 

identitetens täta förbindelse visibel och då även namnets och identitetens 

samhörighetsskapande funktion (se Borg 2017:71; Aldrin 2011:28).  

 Mamman säger i detta samtal att hon är stolt över sin bakgrund och sin kultur och 

därför gärna ger ett svenskt gammalt namn till sitt barn. Det blir här uppenbart att 

föräldrars självupplevda identitet kan vara sammanflätad med den identitet de önskar 

tillskriva sitt barn. Aldrin (2011:261−262; 2016:386) ställer explicit frågan vilkens 

identitet det egentligen handlar om när föräldrar väljer namn till sina barn. I kapitel 

2.1.1 ovan beskrivs hur individer positionerar sig själva i sociala sammanhang, så 

kallad självidentitet, men också hur individer positionerar andra genom att ålägga dem 

en identitet, så kallad tillskriven identitet (Hagström 2006:152). Det beskrivs också 

hur dessa identiteter eller bilder sällan överensstämmer helt med varandra och också 

att de kan vara diametralt olika (Aldrin 2016:384). Om individen inte tycker att den 

tillskrivna identiteten överensstämmer med den självupplevda kan individen försöka 

förändra sin positionering, eller sitt förhållande till omgivningen, om identiteten är 

förhandlingsbar i den aktuella diskursen. När föräldrar namnger sina barn kan de då 

sägas identitetsförhandla åt barnet utifrån sin egen självupplevda  identitet. På så sätt 

tillskriver de sina barn en identitet som för dem inte är förhandlingsbar. Det kan då 

uppstå en slags konflikt mellan en framförhandlad men ändå tillskriven identitet. 

Detta är ett förhållande man kan ha i åtanke när man studerar namngivning med 

identitet i fokus.  
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5.8. Avslutande diskussion 

Jag har som ovan beskrivits inte någon önskan om att kunna göra någon generell 

beskrivning av invandrade föräldrars namngivningsprocess och slutliga val av namn 

till sina svenskfödda barn. Det som redogörelsen och analysen av dessa sju 

intervjusamtal kan ge är en inblick i hur just dessa föräldrar tänkt, sett som viktigt och 

upplevt som problematiskt när de namngivit sina barn.  

Det överordnade syftet med uppsatsen är att undersöka om invandrade föräldrars 

val av förnamn till sina barn, som de fått sedan de anlänt till Sverige, kan ses som en 

social handling. Det vill säga om de med hjälp av namnet önskar identifiera barnet 

med en viss kulturell grupp och därigenom positionera det socialt. Ett underordnat 

syfte är att undersöka om det finns andra faktorer som invandrade föräldrar ser som 

väsentliga när de namnger sina barn. Jag tar forskningsfrågorna till hjälp när jag nedan 

gör en sammanfattande diskussion för att besvara dessa, något omformulerade 

frågor.   

5.8.1. Vilka faktorer ser föräldrarna som väsentliga när de väljer namn? 

I alla intervjusamtal utom ett (nr 6) spelar estetiska och praktiska faktorer en stor roll 

vid namnvalet. Det estetiska tycks vara det basala som man sedan försöker att 

kombinera med de andra faktorer man tycker är väsentliga. Den praktiska 

omständighet som alla föräldrar utom en (nr 6) förhåller sig till är namnets uttal på de 

aktuella språken. Det ska gå lätt att uttala namnet på samtliga aktuella språk och uttalet 

bör vara likartat i språken för att barnet inte ska uppleva att det har olika namn 

beroende på i vilken kontext det befinner sig, vilket i materialet också kopplas till 

identitet och maktförhållanden (se Hagström 2012:81; Nordberg 2013:16). Dessa 

resonemang överensstämmer väl med Aldrins konstaterande: “It seems that the 

emotional issues of identity are closely intertwined with the more rational issues of 

practicality” (Aldrin 2009:92). Namnets betydelse är också en gemensam nämnare i 

flera av  intervjusamtalen. I ett av samtalen (nr 6) upplevs den som den allt 

överskuggande faktorn. Namnets betydelse kan då vara kopplad till både estetik och 

personlig identitet. Men namnet kan också, genom sin betydelse, bli en slags 
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budbärare av olika typer av information. Uppkallning är också en synlig faktor i några 

av namnvalen. 

När jag analyserade intervjumaterialet insåg jag att det ibland är svårt att skilja 

identitetsrelaterade faktorer från övriga, vilket visar att identitet, såväl den personliga 

som den sociala, är tätt sammanknuten med namnfrågor överlag (se Einarsson 

2004:27; Borg 2017:71). Teoretiskt sett utgör också alla mänskliga handlingar delar i 

ett identitetsskapande (Aldrin 2016:392). 

5.8.2. Kan namnvalet ses som en del av en identitetsskapande process? 

I likhet med Reisæter (2004) som undersökte namnval till barn i flerspråkiga familjer 

i Norge visar också min studie att vissa föräldrar genom namnvalen vill uttrycka 

barnets minoritetskulturella bakgrund medan andra anpassar sig efter 

majoritetssamhällets konventioner. De föräldrar i min studie som anpassar sig 

försöker ändå lyfta fram båda etniska tillhörigheter genom att hitta ett namn som finns 

i båda onomastikon, vilket också beskrivs i tidigare studier (se Reisæter 2004; Sue & 

Telles 2007; Aldrin 2009; Gerhards & Hans 2009). I överensstämmelse med 

exempelvis Reisæter (2004) uppfattar också de föräldrar jag samtalar med en nära 

förbindelse mellan namn och identitet och detta har för dem varit en faktor de, 

medvetet eller omedvetet, tagit hänsyn till vid namnvalet. Det framgår tydligt i mina 

intervjusamtal att namnval för invandrade föräldrar inte bara handlar om att bestämma 

vad barnet ska heta utan “också om föreställningar om vem barnet är och vem det ska 

bli, om sammanhang och tillhörighet” (Hagström 2006:101) och att de allra flesta på 

något sätt förhåller sig till diskurs och språkliga ideologier i majoritetssamhället.   

5.8.3. Finns det någon konflikt mellan olika identitetsframställningar? 

I endast ett av intervjusamtalen (nr 5) tycker jag mig kunna skönja en 

identitetskonflikt vid namnvalet. Endera har en konfliktsituation inte uppstått eller så 

har den undvikits genom olika strategier. I två av intervjuerna (nr 2 och nr 6) är det 

uppenbart att föräldrarna är så trygga och säkra med att de med hjälp av namnet vill 

ge sitt barn en flerspråkig identitet och tillhörighet med den minoritetskulturella 
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bakgrunden att inga hänsyn togs till majoritetskulturens konventioner och någon 

konfliktsituation uppstod därför inte vid namnvalet. Ett föräldrapar (nr 1), med olika 

kulturell bakgrund sinsemellan, ville ge sitt barn ett internationellt gångbart namn och 

det var inte viktigt för dem att framställa barnet som tillhörande vare sig minoritets- 

eller majoritetskulturen där han växer upp och någon konfliktsituation uppstod därför 

inte vid namnvalet. Ett av föräldraparen (nr 7), också de med sinsemellan olika 

kulturell bakgrund, har bestämt att ta ett namn från den ena kulturens onomastikon, 

vilket av dem spelar inte någon roll trots att de menar att namnet är en identitesmarkör. 

Detta kan ha sin grund i att de båda aktuella onomastikonen överlappar varandra samt 

att något uppenbart maktförhållande inte råder mellan de olika kulturerna då båda 

troligen är jämställda delar i en större gemenskap. De tänker också låta barnet få 

ytterligare ett namn som då kommer från den andra kulturens onomastikon och på så 

sätt har inte någon konfliktsituation uppstått för detta föräldrapar heller. Två 

föräldrapar (nr 3 och nr 4) uppger att de inte medvetet hade någon 

identitetsframställan i åtanke när de valde namnet till sitt barn. Dock framkommer i 

deras resonemang att de ändå omedvetet sökte en slags medelväg genom att namnen 

de valde finns i både minoritets- och majoritetskulturen och uttalas på likartat sätt i de 

båda. Någon konfliktsituation uppstod dock aldrig. Endast en förälder (nr 5) uppger 

att de medvetet sökte en medelväg och ville kombinera de båda onomastikonen på 

grund av barnets framtida möjligheter. De ville genom namnvalet länka barnet till den 

majoritetskultur där hon växer upp men ändå genom namnet behålla den 

minoritetskulturella tillhörigheten. Deras lösning blev att välja ett namn som 

förekommer i båda kulturer och sätta ihop det med ett mer typiskt svenskt namn till 

ett dubbelnamn, som är mycket svenskt klingande men också gångbart i hemlandet. 

5.8.4. Social handling   

När man ser identitet ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, som något dynamiskt och 

anpassat efter rådande omständigheter, det vill säga tid, plats och aktuella diskurser 

(se Aldrin 2011:30; Norton & McKinney 2011:79; Martin-Jones & Martin 2017:3), 

blir enligt mitt sätt att se det varje försök att skapa identiteter, både de självupplevda 

och de tillskrivna  ett sätt att försöka positionera någon socialt - sig själv eller andra -  
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för att åstadkomma något. Aldrin menar också att individer  “interagerar med 

varandra utifrån sociala syften” och därmed medvetet eller omedvetet vill uppvisa 

specifika bilder av vem de är (Aldrin 2011:31). När man ser identitetsskapande på 

detta sätt blir också dessa försök till identitetsskapande sociala handlingar i syfte att 

uppnå något eller komma ifrån något. För att kunna utföra sociala handlingar måste 

du ha verktyg och i denna uppsats ses namn som ett sådant verktyg. Med Aldrins 

(2011:36−37) vokabulär är då namn en språklig resurs. Har då mina deltagare använt 

namnen på sina barn som en språklig resurs för att positionera dem socialt? Kan deras 

val ses som sociala handlingar? Aldrin (2009:86) menar att namnval för invandrade 

föräldrar alltid är ett val mellan olika etniska identiteter och med ovanstående 

resonemang blir då också föräldrarnas namnval med automatik en social handling som 

utförs med syftet att positionera barnet socialt. Jag tycker mig också se detta i dessa 

intervjuer, men ibland är det en medveten handling och ibland en omedveten. I de fall 

där det är en omedveten handling beror det ofta på att föräldrarna inte upplevt några 

språkliga ideologier i majoritetskulturen som gjort deras namn till stigmatiserande 

identitetsmarkörer och därför heller inte upplevt sig tvingade att ta ställning och göra 

val mellan olika identitetsframställningar. Den sociala handlingen består då främst i 

att med namnet som språklig resurs synliggöra kulturell tillhörighet, men inte med det 

medvetna syftet att ge barnet större möjligheter i majoritetskulturen, det vill säga 

positionera det på en högre social nivå där det kan bli en berättigad talare (se Norton 

& McKinney 2011:78).  

Kategorisera är något vi människor alltid gör för att kunna få grepp om världen 

(Hagström 2012:83) och jag tror det är ofrånkomligt att individer med automatik blir 

etniskt kategoriserade utifrån sina namn och därmed placerade i en grupp, 

majoritetsgrupp eller minoritetsgrupp. Men individer agerar alltid utifrån den diskurs 

de befinner sig i och om den minoritetsspråkliga identitet de tillskrivs i denna inte 

nedvärderar dem blir heller inte deras namn ett stigma (se Pavlenko & Blackledge 

2004:21). Föräldrar kan då med barnets namn som lingvistisk resurs och 

identitetsmarkör etniskt kategorisera barnet för att visa dess tillhörighet med 

minoritetsgruppen. Man skulle också kunna se det som att själva kategoriseringen som 

minoritetsspråkstalare är den lingvistiska resursen som används för att socialt 

positionera barnet (se Aldrin 2011:42).    
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Jag tycker det framgår relativt tydligt att föräldrarna i de flesta fall förhåller sig till 

ideologier och maktstrukturer när de väljer namnet till sitt barn. För att deras 

förhoppningar inför barnets framtid ska ha möjlighet att infrias måste de beakta dessa 

maktstrukturer och göra prioriteringar. Detta handlar mestadels om likhet och olikhet 

med majoritetsgruppen. Ska man anses vara jämbördig och få tillgång till makt bör 

man vara lika denna, bland annat språkligt (se Norton & McKinney 2011:78; 

Einarsson 2004:8). I detta sammanhang blir det då synligt genom att föräldrarna 

försöker ge sitt barn ett namn som accepteras av majoritetsgruppen, det vill säga liknar 

majoritetsgruppens namn. När de önskar att namnet ska vara internationellt gångbart 

försöker de välja ett namn som kan passera i flera majoritetskontexter, det vill säga 

inte avvika från namnkonventionerna i någon av dessa. Väljer föräldrarna att motsätta 

sig majoritetskontextens namnkonventioner har de andra ickespråkliga verktyg i sin 

verktygslåda som de tror ska ersätta den språkliga resursen. Utbildning och 

handlingskraft är verktyg som dessa föräldrar nämner.  

Föräldrarna jag intervjuat vill att deras barn ska identifiera sig med både 

minoritetskulturen och majoritetskulturen. Enligt den poststrukturalistiska 

teoribildningen är det också på detta sätt identiteter är uppbyggda, det vill säga 

sammansatta och hybrida och även föränderliga eftersom de påverkas och omformas 

utifrån de aktuella diskurserna i ett visst samhälle (Aldrin 2011:30). Men eftersom 

språk och deras talare och därmed också namn och deras bärare värderas olika i olika 

diskurser blir det synligt i vissa av intervjuerna att föräldrarna ändå vill undvika att ge 

sina barn ett namn som riskerar att bli en identitetsmarkör med vars hjälp man kan 

kategorisera barnet etniskt, det vill säga som tillhörande minoritetsgruppen och 

namnet därmed bli en stigmamarkör. Kategorisering innebär ju att man bara låter en 

egenskap i taget styra när man placerar en individ i en viss grupp. Kategorierna som 

baseras på denna egenskap blir därför “ömsesidigt uteslutande”, vilket säger att man 

exempelvis inte kan vara både invandrare och svensk (Wellros 1998:116). Trots 

föräldrarnas önskemål om en sammansatt identitet kan de därför välja att ge sitt barn 

ett namn som låter det passera i aktuell majoritetskontext, främst, som jag tolkar det, 

med tanke på den tillskrivna identiteten. Namnvalet kan då ses som ett dilemma för 

föräldrarna, de vill ge barnen en identitet där det kan identifieras av andra som svensk 

och inte invandrare, samtidigt som de vill känna igen sig själva och minoritetskulturen 
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i namnet. På så sätt blir en identitetskonflikt synlig. Aktuella ideologier och diskurser 

får alltså inflytande i de namnval som görs och maktförhållanden uppenbaras, även i 

ett officiellt fritt land, som Sverige, där alla invånare juridiskt får välja de namn de 

själva önskar till sina barn. Namnvalen blir en social handling - också när namnvalet 

landar i en förening av två onomastikon. Dessa namnval kan också ses som en bild av 

den sammansatta identiteten.  

6. Slutsatser och vidare forskning 

6.1. Kort sammandrag av slutsatser 

Namngivningsprocessen har varit noggrann i samtliga fall och inte något enkelt, då 

många hänsyn tagits. Både estetik, uttal, betydelsemässiga och identitetsrelaterade 

faktorer är väsentliga när dessa invandrade föräldrar väljer namn till sina svenskfödda 

barn. Uppkallning är också synlig i ett par fall. Föräldrarnas val kan ses som en del i 

en identitetsskapande process, i vissa fall tydligare än i andra. Däremot upplevs sällan 

någon konflikt mellan olika identitetsframställningar. Valen av namn kan i de flesta 

fall ses som en social handling där föräldrarna med hjälp av namnet som en språklig 

resurs försöker positionera sitt barn. 

Föräldrarna förhåller sig i namnvalen på olika sätt till maktstrukturer i 

majoritetssamhället. I de fall något sådant förhållande inte tydligt framgår kan det 

bero på att föräldrarna inte upplevt sina egna namn vara negativa identitetsmarkörer 

eller överhuvudtaget upplevt sig symboliskt dominerade i majoritetssamhället.  

Norton (2000) definierar identitet “how a person understands his or her relationship 

to the world, how that relationship is constructed across time and space, and how the 

person understands possibilities for the future” (Norton citerad i Norton & McKinney 

2011:73). Namnet är en del i detta.  
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6.2. Vidare forskning 

Religion omnämns som en delaktig faktor vid namnval i några av mina intervjusamtal 

och en persisktalande förälder som avböjde deltagande i studien menade att religion 

för hans familj var den viktigaste faktorn. Materialets storlek möjliggör dock inte 

några studier av samband mellan invandrade föräldrars namngivning och religiösa 

faktorer, och heller inte mellan socioekonomiska faktorer och namngivning, faktorer 

som båda visat sig ha inverkan på invandrade föräldrars namngivning i andra studier 

(se bl.a. Aldrin 2009; Becker 2009; Gerhards & Hans 2009; Reisæter 2004). Aldrin 

ser bland annat i sin studie samband mellan både utbildning och boende med vilka 

namnval invandrade föräldrar gör (Aldrin 2009:91). I min studie bor en majoritet i 

villa, men man ska då ha i åtanke att studien genomförs i en liten ort där det inte krävs 

lika goda ekonomiska förutsättningar för detta som om deltagarna bott i en större stad. 

Två av de deltagande föräldraparen bor dock i större städer och ingen av dessa bor i 

egen villa. I två av mina intervjusamtal kommer den ena föräldern från 

majoritetssamhället, vilket också kan vara en faktor som inverkar på namnvalet 

(Aldrin 2009:91; Becker 2009). Det skulle vara intressant att gå vidare och med hjälp 

av ett större och mer specifikt sammansatt material undersöka ovanstående faktorers 

samband med namngivning.  

I den föreliggande studien undersöks invandrade föräldrars namnval till sina barn. 

Med hjälp av de valda namnen vill de tillskriva barnen en viss identitet. I ett av 

intervjusamtalen nämner den intervjuade mamman att hennes två äldre barn, som har 

utländskt klingande namn, är missnöjda med dessa och önskar att de hade mer svenskt 

klingande namn. Mitt antagande är att detta kan bottna i att de inte tycker att den 

identitet dessa namn signalerar överensstämmer med deras självupplevda identitet. 

Det skulle därför vara intressant att göra en uppföljning av denna studie senare och 

undersöka hur flerspråkiga ungdomar eller unga vuxna som fötts och vuxit upp i 

Sverige upplever sitt namn som identitetsmarkör och hur de förhåller sig till namnet, 

oavsett om det är svenskt, utländskt eller internationellt klingande.      
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1: Missivbrev 

 

Tack för att du vill delta i min undersökning!

Mitt namn är Elaine Sjödin och jag är lärare i svenska som andraspråk på Vallaskolan.
För närvarande går jag en magister/masterutbildning i svenska som andraspråk vid
Göteborgs universitet och skriver nu under vårterminen 2021 min masteruppsats.
Uppsatsen inkluderar en undersökning av vad invandrade föräldrar i Sverige tycker är
väsentligt när de väljer namn till sina barn. Detta kommer bland annat att undersökas
med hjälp av bandade intervjuer med utlandsfödda föräldrar till barn födda i Sverige.

Jag är mycket tacksam och glad att du vill delta, men jag vill också att du ska
veta att även om du nu gett ditt samtycke till att delta har du rätt att när som helst
ångra dig och avbryta ditt deltagande. Du kommer att vara helt anonym och barnets
namn kommer inte att nämnas om du inte samtycker till det.

De inspelade intervjuerna kommer att förvaras på ett säkert sätt och de kommer
endast att användas av mig för det ändamål som jag här har beskrivit.

Jag kan nås på mobilnr: 073-0475894 eller elaine.sjodin@utb.solleftea.se

Med vänliga hälsningar

Elaine Sjödin
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8.2. Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Vilket är ditt hemland?  
 
2. Vilket är ditt modersmål?  
 
3. Vilken religiös tillhörighet har du?  
 
4. Kommer barnets mamma/pappa från samma land som du? 
  
5. Kom ni till Sverige tillsammans eller träffades ni här? 
  
6. Har ni samma modersmål och religiösa tillhörighet? 
  
7. Vilket/vilka språk talar ni i hemmet? 
 
8. Har religionen en aktiv roll i er vardag eller ert liv?  
 
9. Vilken var orsaken till att ni kom till Sverige? 
  
10. Vilka jobb hade ni i hemlandet?  
 
11. Vad jobbar ni med här?  
 
12. Hur bra tycker du att er integration i det svenska samhället har gått? 
 
13. Hur tänker du kring din önskan om att integreras i det svenska samhället 
      kontra tillhörigheten med den etniska minoritetsgruppen? 
 
14. Tänker du dig en framtid för dig och din familj här i Sverige eller planerar ni för 
      att lämna Sverige? 
  
15. Vad heter barnet (som är orsaken till att vi träffas)? 
 
16. Hur länge hade ni bott i Sverige när barnet föddes?  
 
17. Har barnet syskon? 
  
18. Vilken plats i syskonskaran har barnet? 
  
_________________________________________________________________ 
 

1. Har barnet något/några förnamn utöver tilltalsnamnet? 
  
2. Hur gick ni tillväga när namnen bestämdes?  
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3. Vem valde namnen till barnet?  
 
4. Finns det några vanliga namnkonventioner i ert hemland?  
 
5. Hur förhöll ni er till dessa när ni valde namnet?  
 
6. Vad såg ni som väsentligt när ni valde tilltalsnamn? 
    (Ex: uppkallning, internationellt gångbart, stavning, uttal, tillhörighet)  
 
7. Vad känner ni till om svenskt namnskick? 
  
8. Tror du att namnet kan påverka andras uppfattning om vem hen är, och i så 
    fall på vilket sätt?  
 
9. Vilka är dina förhoppningar och tankar inför barnets framtid?  
 

10. På vilket sätt tror du namnet kan ha betydelse för barnets möjligheter i 
      framtiden?  
     (Har du själv någon erfarenhet som gör att du tror att namnet kan spela roll för 
     barnet?) 
 
11. På vilket sätt tror du att namnet kommer att påverka hens uppfattning av sig 
      själv/vem hen är?  
 
12. Vad ville ni berätta om ert barn när ni valde barnets namn? 
 
13. Vilka tankar hade ni kring grupptillhörighet när ni valde namn till ert barn? 
 
14. Om barnet haft ett annat kön, vad hade du då sett som väsentligt vid 
      namnsättningen? 
     (Forskning har visat att tradition väger tyngre vid namnval på pojkar, dvs 
     flickor får oftare svenska namn än pojkar). 
 


