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1 Inledning 

Ett bra namn är det bästa man kan ärva. 

(Latinska författaren och romerska filosofen Publilius Syrus) 

 

Många forskare har redan länge varit intresserade av namn. Namnforskning kan gälla både 

gamla och nya namn. Historikerna forskar i namn för att få veta mer om vår historia, det vill 

säga om bosättning, ekonomi och våra näringar. För sin del forskar språkvetare i namnens 

delar: i namnen kan det finnas sådana ord eller delar av sådana ord som inte längre finns i 

språket. Namn används i varje kultur och språk. Utan namn skulle kommunicering vara svårt 

och jobbigt, även omöjligt. Om man bär ett namn, är det lättare att identifiera en person. Att 

skilja människor från varandra skulle vara omöjligt utan namn. Vi behöver namn för att 

kunna använda språket effektivt. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 9, 14–15) 

Namn har en känsloladdning, och också historia, tradition, släktskap och makt hör till namn. 

Identitet är också en viktig del av namn: namn ger oss identitet. Namn är också en del av vår 

kultur: kulturen påverkar namnskicket. Genom förändringar i namnskicket är det möjligt att 

märka hur andra kulturer påverkar vår kultur. Kulturen förändras genom nya namn. När vi 

forskar i namn, märker vi vilka kulturella förändringar som har skett. Namn berättar om vår 

historia: vilka och hurdana namn som tidigare har funnits och vilka och hurdana namn som 

nu är i mode. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 9, 14–15) 

Enligt Aldrin (2013: 112) brukar namn som någon gång varit i mode bli modenamn igen 

efter några decennier. Många av dagens modenamn var modenamn hundra år tidigare, i 

början av 1900-talet. Detta stöder teorin om att namnmodet växlar i cykler på tre 

generationer eller cirka 80–100 år. (Aldrin 2013: 112) Modenamn är oftast nygamla namn, 

det vill säga namn som redan någon gång har varit i mode. Namnen brukar oftast vara i mode 

en stund och sedan bli glömda, tills de igen blir mode, om de blir. Det finns också namn som 

är modenamn någon gång, men aldrig mera blir modenamn igen. (Blomqvist 1993: 68–69)  

Namn har en lång historia, och som sagt, börjar namnmodet upprepa sig genom tiderna. 

Modenamn idag återspeglar alltså nutiden i ljuset av den senare tiden, det vill säga historien. 

Detta gäller också det nutida namnskicket. Det är viktigt att forska i gamla namn för att 

kunna jämföra de namnen med nutida namn. När man jämför dessa namn med varandra, kan 

det finnas beröringspunkter mellan dessa namn. För att kunna förstå nutiden, är det viktigt 
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att forska i historien. Detta gäller också förnamn: för att kunna förstå nutida modenamn, är 

det viktigt att forska i namn som någon gång har varit i mode.  

I tidningen Etelä-Suomen Sanomat har det publicerats en artikel som heter Onko lapsellasi 

pian 4 etunimeä? – Nämä uusvanhat nimet ovat nyt huippusuosittuja (Pietiläinen 2018) och 

som är skriven av Jari Pietiläinen. I artikeln konstaterar namnforskaren Minna Saarelma-

Paukkala att 1920- och 1930-talens modenamn blir modenamn igen år 2018. Enligt 

Saarelma-Paukkala kan namn på egna föräldrar och far- eller morföräldrar oftast kännas för 

bekanta eller vardagliga och därför väljer föräldrarna inte dessa namn. Ändå kan man välja 

ett namn som har varit i släkten. Detta har lett till att 1920- och 1930-talens modenamn blir 

mode igen. (Pietiläinen 2018)  

I denna avhandling studerar jag hur namnskicket på en begravningsplats i Svenskfinland 

förhåller sig till det finlandssvenska och det finska namnskicket. Jag forskar i förnamn på de 

kvinnor och män som föddes på 1920-talet och som blev begravda på Kyrkoby 

begravningsplats i Sibbo. Eftersom 1920-talets namn antingen är redan i bruk eller blir strax 

mode igen, studerar jag dessa namn. Jag vill ta reda på hur en begravningsplats i 

Svenskfinland förhåller sig till det finlandssvenska och det finska namnskicket, det vill säga 

om det finns stora skillnader eller likheter mellan begravningsplatsens namnskick, det 

finlandssvenska och det finska namnskicket.  

 

1.1  Syfte 

Syftet med min pro gradu-avhandling är att ta reda på vilka förnamn de kvinnor och män 

som föddes på 1920-talet och som blev begravda på Kyrkoby begravningsplats i Sibbo bar 

och av vilket ursprung de förnamnen är. Jag tar också reda på om det finns varianter av dessa 

förnamn i materialet och om dessa förnamn används som första-, andra- eller tredjenamn. 

Jag koncentrerar mig på de 10 vanligaste förnamnen som förekommer på gravstenarna, men 

jag studerar också hurdana kvinno- och mansnamn som det finns i hela materialet, det vill 

säga jag studerar namnens ursprung, och om det finns bindestrecksnamn samt neutrala namn 

i hela materialet.  

Jag tar också reda på om materialets 10-i-topplistor liknar de finlandssvenska eller finska 

topplistorna. Syftet med avhandlingen är också att ta reda på om namnskicket på 1920-talet 

och år 2010 är likadant eller helt annorlunda, det vill säga om namnskicket har förändrats på 

något sätt. 
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Mina forskningsfrågor är följande: 

- Vilka förnamn var de 10 vanligaste bland de kvinnor och män som föddes på 1920-

talet och blev begravda på Kyrkoby begravningsplats i Sibbo? 

- Av vilket ursprung är dessa förnamn? 

- Används dessa förnamn som första-, andra- eller tredjenamn? 

- Vilka varianter av dessa förnamn förekommer i materialet? 

- Av vilket ursprung är hela materialets kvinno- och mansnamn?  

- Hur förhåller sig materialets vanligaste kvinno- och mansnamnen till det 

finlandssvenska och det finska namnskicket i jämförelse med listan över de 50 

vanligaste kvinno- och mansnamnen bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981 och 

listan över de 50 vanligaste finska kvinno- och mansnamnen på 1900-talet? 

- Vilka skillnader och likheter finns det på materialets 10-i-topplistor, listan över de 

10 vanligaste förnamnen på svenskspråkiga flickor och pojkar som föddes år 2010, 

listan över de 10 vanligaste förnamnen på finskspråkiga flickor och pojkar som 

föddes år 2010, listan över de 10 vanligaste kvinno- och mansnamnen bland 

finlandssvenskarna cirka 1881–1981 och listan över de 10 vanligaste finska kvinno- 

och mansnamnen på 1900-talet? 

 

 

1.2  Material och metod 

Mitt hela material består av förnamn på 1 064 individer, varav 536 är män och 524 är 

kvinnor. I materialet finns det också 4 individer som bär neutrala namn och deras kön är 

därför okänt (se avsnitt 4.3). Alla föddes på 1920-talet och blev begravda på Kyrkoby 

begravningsplats i Sibbo. Materialet omfattar totalt 606 olika förnamn. Jag insamlade 

materialet i maj 2017 och därmed består materialet bara av de kvinnor och män som blev 

begravda före maj 2017. I Sibbo har det funnits flera begravningsplatser: exempelvis hade 

Nickby sjukhus en egen begravningsplats från 1922 till 1952 (Sipoon suomalainen 

seurakunta). Materialet i denna avhandling har insamlats bara på Kyrkoby begravningsplats. 

Alla har tillgång till begravningsplatsers arkiv. Arkivet av ifrågavarande begravningsplats är 

gammalt och när jag frågade efter det, var personalen i kyrkoherdeämbetet inte säkra på var 

arkivet förvarades. Därför bestämde jag mig att gå och samla in materialet själv. Det är också 

tillåtet att samla in materialet direkt från gravstenar, eftersom begravningsplatser är öppna 
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för alla. Trots det bad jag kyrkoherden om lov att samla in materialet på Kyrkoby 

begravningsplats.  

Sibbo var en svenskspråkig kommun tills 1953, då den blev tvåspråkig. Sibbo fick finsk 

majoritet så sent som 2003. (Lindberg 2012) Därför är det troligt att största delen av de 

begravda har burit svenska namn i stället för finska namn på Kyrkoby begravningsplats. Jag 

jämför materialets 10-i-topplista med listan över de 50 vanligaste kvinno- och mansnamnen 

bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981 (Blomqvist 1993: 75) och listan över de 50 

vanligaste finska kvinno- och mansnamnen på 1900-talet (Kiviniemi 2006: 314–354) för att 

få veta om namnskicket i Sibbo liknar det finlandssvenska eller finska namnskicket vad 

gäller de vanligaste namnen. Jag jämför materialets, Blomqvists och Kiviniemis listor också 

med listan över de 50 vanligaste kvinno- och mansnamnen bland finlandssvenskarna år 2010 

(Väestörekisterikeskus 2011b) och listan över de 50 vanligaste finska kvinno- och 

mansnamnen år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011a) för att få veta vilka namn som har 

förvarat sin ställning bland de vanligaste namnen. Jag jämför materialets 10-i-topplistor i 

stället för hela materialet med ovannämnda listor, eftersom det finns flera namn som har lika 

många bärare i materialet. Detta skulle möjligen kunna leda till att en 50-i-topplista kunde 

snart bestå av över 100 namn. Därför har jag valt att använda 10-i-topplistor, vilka består av 

10 vanligaste kvinnonamn och 12 vanligaste mansnamn.  

Blomqvist (2006: 56) presenterar också en lista över de 20 vanligaste kvinno- och 

mansnamnen bland finlandssvenskarna på 1920-talet, men denna lista används bara som 

sekundärt jämförelsematerial, eftersom det inte alls finns några siffror på listan. Detta 

betyder att information om antalet namnbärare och andelen förnamn ges endast på 

Blomqvists (1993: 75) lista över de 50 vanligaste förnamnen bland finlandssvenskarna cirka 

1881–1981. Listan från 1920-talet baserar sig på samma data som denna stora lista och därför 

används båda listorna som källor i denna avhandling. Blomqvists mer omfattande lista 

(Blomqvist 1993: 75) används som primärkälla i jämförelsen med Kiviniemis (2006: 314–

354) och Väestörekisterikeskus’ (Väestörekisterikeskus 2011a; Väestörekisterikeskus 

2011b) listor. Kiviniemis (2006: 314–354) lista består av mer än 50 vanligaste förnamn, men 

jag har bearbetat en sådan lista där det bara finns de 50 vanligaste kvinno- och mansnamnen 

på basis av den stora listan. 

Min pro gradu-avhandling bär drag av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den 

kvantitativa aspekten består av räkningen av antalet namnbärare och förnamn i materialet. I 

undersökningen granskar jag också kvaliteten: jag studerar vilka förnamn det finns i 
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materialet, av vilket ursprung dessa namn är, och om dessa namn används som första-, andra- 

eller tredjenamn. Enligt Hirsjärvi, Remes och Sajavaara (2003: 125) behöver forskaren inte 

nödvändigtvis göra ett absolut val mellan en kvantitativ och en kvalitativ studie utan 

metoderna kan komplettera varandra.  

Enligt Heikkilä (2002: 17) är materialet i kvalitativ forskning litet, medan materialet i 

kvantitativ forskning är numeriskt stort och generaliserbart. Eftersom mitt material består av 

förnamn på 1 064 individer, är det tämligen stort. Min avhandling är också jämförande, det 

vill säga komparativ. Enligt Vilkka (2007: 31) är syftet med en komparativ forskning att 

jämföra likadana saker med varandra. Jämförelsen kan genomföras mellan frågor gällande 

människor eller fenomen gällande natur. Huvudsaken är att företeelser som granskas gäller 

olika tidsperioder eller olika platser. Syftet med jämförelsen är att bättre förstå företeelsen 

som man granskar och framföra skillnaderna mellan granskade företeelser. (Vilkka 2007: 

21) 

Jag granskar förnamn ur etymologisk och sociolingvistisk synvinkel. Inom etymologisk 

namnforskning är det vanligt att förklara namnens ursprung och inom sociolingvistisk 

namnforskning studeras namnens användning och variationer (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 

2008: 61, 75). Etymologiska förklaringar är bara en del av min avhandling, men jag granskar 

materialets förnamn också ur sociolingvistisk synvinkel: jag studerar hurdana variationer 

som förekommer i materialet och jag tar reda på om materialets namn används som första-, 

andra- eller tredjenamn.  
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2 Allmänt om personnamn och namnforskning 

I detta kapitel definieras de centrala begreppen inom namnforskning och behandlas 

almanackan och namnlängden. Dessutom behandlas namnlagen i Finland, namnforskning i 

allmänhet och i Norden samt tidigare undersökningar.   

   

2.1  Namnterminologi 

Enligt Svensk Ordbok (SO 2009 s.v. namnforskning) är namnforskning ’läran om namns 

bildning och betydelse’. Den språkvetenskapliga termen för namnforskning är onomastik 

och inom onomastik används termerna antroponymi, personnamnforskning, och toponymi, 

ortnamnsforskning (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 12, 23). 

Namn är ett ’särskilt språkligt uttryck som används för att entydigt utpeka viss person eller 

visst husdjur’. Namnet används oftast vid omtal och tilltal. (SO 2009 s.v. namn) Inom 

namnforskning betecknar ordet namn alltid egennamn (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 

23). Egentliga substantiv betecknar både konkreta och abstrakta företeelser, men egennamn 

är namn på enstaka individer eller företeelser och skiljer sig därför från de egentliga 

substantiven. Egennamn skrivs alltid med en stor begynnelsebokstav. I första hand får 

personer ett egennamn. Alla personer har åtminstone ett namn och en del har därtill ett eller 

flera smek- och öknamn. Egennamn får också husdjur, båtar, orter, byggnader, gator, torg, 

offentliga institutioner, föreningar och företag samt andliga produkter. Därtill får 

naturföreteelser som vattendrag, sjöar och berg samt historiska händelser och perioder 

egennamn. (Hultman 2003: 45, 70–72)  

Egennamn som betecknar person kallas för personnamn (SO 2009 s.v. personnamn). 

Personnamn är ’namn på en enskild individ’ som kan vara levande, avliden eller fiktiv, 

såsom Lilla My. Den huvudsakliga uppgiften som ett personnamn har, är att identifiera en 

person och att särskilja en person från andra. Till personnamn hör både förnamn och 

släktnamn. (Blomqvist 1993: 9) 

Denna uppsats handlar bara om förnamn. Enligt SO (2009 s.v. förnamn) är förnamn ’en 

persons individuella namn eller dopnamn’, och ofta har en person mer än ett förnamn. 

Dopnamn är ett förnamn som vi har fått i dopet (Blomqvist 1993: 10). Tilltalsnamn för sin 

del är ’viktigaste förnamn som ensamt används vid tilltal’ (SO 2009 s.v. tilltalsnamn). Inom 

namnforskning talas om flernamnssystemet. Termen används för förekomsten och bruket av 
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två eller flera förnamn. Det talas om förstanamn, andranamn och tredjenamn. Alla dessa 

namn är förnamn. (Blomqvist 1993: 10, 54)  

Enligt Blomqvist (1993: 10) är dubbelnamn ”en namnkombination i vilken två förnamn 

fogats samman antingen med hjälp av ett bindestreck eller genom sammanskrivning”. Ett 

sammansatt namn bildas alltid genom sammanskrivning. Ett sammansatt namn kan bildas 

av två olika namn eller två ord som tillsammans bildar ett namn. Namn som bildas med hjälp 

av ett bindestreck kan också kallas bindestrecksnamn. (Blomqvist 1993: 10, 15) 

Enligt Blomqvist (2002: 8) är namnlängd en förteckning över namn i almanackan. Begreppet 

namnskick betyder ’språkbruket i fråga om namn eller namnbildning’ (Kiviniemi, Pitkänen 

& Zilliacus 1974: 94). Begreppet kan peka även på ett visst område eller en viss tid (SO 

2009 s.v. namnskick). 

De förnamn män bär brukar kallas mansnamn eller pojknamn och de förnamn kvinnor bär 

kallas kvinnonamn eller flicknamn. Det beror på namnbärarens ålder vilket begrepp som 

används. (Blomqvist 1993: 10) I denna uppsats använder jag begreppen kvinnonamn och 

mansnamn. 

      

2.2  Almanackan och namnlängden  

Almanackan har en lång historia och den går tillbaka på österländsk astronomi, astrologi och 

medicin. I varje enskilt land finns det en almanacka av något slag. (Blomqvist 2002: 7) Den 

äldsta kända tryckta almanackan var för året 1448 och trycktes i Tyskland. I Tyskland 

trycktes också de första svenska almanackorna. Från och med 1600-talet har de svenska 

almanackorna tryckts i Sverige. (Blomqvist 1993: 107–108) 

Från och med året 1608 har det också funnits en finländsk almanacka. Den första finländska 

almanackan publicerades i Sverige och den var skriven på svenska. (Yliopiston 

almanakkatoimisto) Finländska almanackan har sina rötter dels i den astrologisk–

medicinska almanackan som har ett orientaliskt ursprung och dels i den katolska kyrkans 

helgonkalendrar. Almanackan har alltid haft ett stort direkt eller även indirekt inflytande på 

namnvalet. Åtminstone i Finland har almanackan också haft ett stort inflytande på 

förnamnsskicket. (Blomqvist 1993: 107–109) Särskilt i Sverige och i Finland firar man 

namnsdag och i Finland har det också varit en av namnlängdens uppgifter att möjliggöra 
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namnsdagsfirandet för flertalet. Namnsdagsfirande har sitt ursprung i den katolska 

traditionen. (Blomqvist 2006: 67) 

Den största förändringen i finländska almanackan under protestantismens två första 

århundraden var att varje dag fick ett namn. Till största delen var nykomlingarna bibliska 

namn. Till exempel Abel och Seth, Abraham och Sara, Benjamin, David, Samuel, Rebecca, 

Esther och Judith samt Adam och Eva kom då in i den finska namnlängden. Under 1700-

talet kom också många kungliga namn in i namnlängden, bland dessa Ulrika, efter Ulrika 

Eleonora den yngre, och Lovisa, efter Lovisa Ulrika av Preussen. En del icke-kungliga 

namn, såsom Arvid, Axel, Evert, Herman, Hugo, Rudolph och Torsten, togs också in i 

almanackan. (Blomqvist 1993: 111–112) 

Den första finskspråkiga finländska almanackan publicerades i Åbo år 1705 (Yliopiston 

almanakkatoimisto). Det började utges egna almanackor i Finland från och med 1809. Tills 

det hade Sverige och Finland haft en gemensam almanacka. Utgivaren av finländska 

almanackan var först Åbo Akademi och senare Helsingfors universitet. Den första finländska 

almanackan gavs ut 1810 och den var ändå identisk med den rikssvenska. (Brylla 2004: 19) 

Åbo Akademi publicerade de första almanackorna både på finska och svenska (Yliopiston 

almanakkatoimisto).  

Före år 1890 fanns det bara ett tiotal förfinskade namn i vår almanacka. De första klart 

förfinskade namnen i almanackan var Saara, Lotta, Mauno, Lauri, Paavali, Pietari och 

Tuomas. År 1890 förändrades namnlängden betydligt: många namn av främmande ursprung 

förfinskades. Bland annat Adam blev Aatami, Jakob blev Jaakko och Daniel blev Taneli. 

Det enda finska namnet som kom in i namnlängden var Aino. (Kiviniemi 1993: 101–102) I 

revisionen 1908 kom en del nordiska namn såsom Alvar, Astrid, Björn, Dagny, Helge, 

Ragnar och Svea in i den finska namnlängden. I den finlandssvenska namnlängden kom in 

en stor mängd av namn av finskt ursprung. Exempelvis namn som Armas, Ilta, Into, Jalo, 

Onni och Toivo togs in i den finlandssvenska namnlängden i revisionen 1908. (Blomqvist 

1993: 114) Efter 1908 har man reviderat namnlängden vart 10:e år. På senare tid har 

namnlängden reviderats vart 5:e år. (Brylla 2004: 19)  

I revisionen 1929 kom några svenska namn att ersätta de finska namnen som hade tagits in 

i den finlandssvenska namnlängden i revisionen 1908. Till exempel namnet Nanna ersatte 

det finska namnet Ilta och namnet Sune ersatte namnet Armas. (Blomqvist 1993: 115–116) 

I revisionen 1929 ströks ett hundratal namn av främmande ursprung, oftast av tyskt ursprung. 

Samtidigt togs så många nya namn in i finländska almanackan att det blev ett måste att skilja 
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mellan våra två namnlängder och bilda två olika almanackor. (Kiviniemi 1982: 116–117) 

Före året 1929 fanns det redan två olika namnlängder i Finland, den finska och den 

finlandssvenska, men ändå fanns det bara en almanacka (Blomqvist 1993: 114). Från och 

med 1929 har det funnits två almanackor i Finland: den finlandssvenska och den finländska 

(Kiviniemi 1982: 116–117). 

År 1947 publicerades en förteckning över de centrala förnamnen i vilken det kom fram vilka 

namn som var kvinno- och mansnamn (Kiviniemi 1982: 118). I revisionen 1950 intogs 95 

nya namn och ströks 49 namn i finlandssvenska almanackan. Med revisionen 1950 växte 

namnförrådet i finlandssvenska almanackan så mycket att det kom att finnas dagar med tre, 

till och med fyra namn. (Blomqvist 1993: 117–118) I revisionen 1950 togs många 

förfinskade namn och namn av främmande ursprung in i finländska almanackan. Av 

nykomlingarna var ganska många, exempelvis Arho, Ilari, Senja och Senni, av ryskt–

karelskt ursprung. (Kiviniemi 1982: 120)  

I revisionen 1964 intogs endast ett namn, Julia, i finlandssvenska almanackan (Blomqvist 

1993: 119). I finländska almanackan intogs 14 namn, bland dem Atte, Eevi, Marjut, Sari och 

Tommi. Syftet med revisionen 1973 var att föra de två almanackorna närmare varandra. Till 

exempel några namn som tidigare hade funnits i finländska almanackan men fortfarande 

fanns i den finlandssvenska, togs på nytt in i den finländska. (Kiviniemi 1982: 121) Med 

revisionen 1973 växte namnförrådet i finlandssvenska almanackan kraftigt: från 464 namn 

till 526 namn. Framför allt kvinnonamnen ökade och endast två namn ströks. De namn som 

ströks var Cilla och Maren. (Blomqvist 1993: 119) I revisionen 1973 togs många 

kvinnonamn in i finländska almanackan. Bland annat Anne, Else, Heidi, Milla, Silva och 

Tanja togs in. Till största delen var de namn som togs in nya varianter av de gamla namnen 

som redan fanns i almanackan. (Kiviniemi 1982: 122) 

I revisionen 1995 kom många nya namn, bland annat Alina, Amalia, Andrea, Jannika, Lotta, 

Lydia, Mia, Andreas, Benjamin, Fred, Jesper, Jonatan och Kasper, in i den finlandssvenska 

namnlängden (Blomqvist 1993: 121). Sammanlagt 39 nya namn eller namnvarianter togs in 

i finländska almanackan i revisionen 1995. Av dessa var 23 kvinnonamn och 16 mansnamn. 

Namn som togs in var bland annat Anniina, Ira, Janika, Janita, Janina, Joonatan, Kim, 

Niklas, Patrik och Sara. Två namn, Klemetti och Roine, ströks. I revisionen 2000 togs 31 

namn in i finländska almanackan. Bland annat Kiia, Miro och Olivia intogs då. I revisionen 

2000 intogs många sådana namn som redan hade funnits i finlandssvenska almanackan. En 

del av de namnen fick en förfinskad form. Till exempel Ada blev Aada, Alexandra blev 
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Aleksandra och Erika blev Eerika. Några namn togs in i både finlandssvenska och finländska 

almanackan. Sådana namn var bland annat Joanna, Rasmus och Ronja. (Kiviniemi 2006: 

308–310) 

I revisionen 2005 togs 25 nya namn in i finlandssvenska almanackan. Exempelvis Eirik, 

Emelie, Kevin och Vivian togs in i almanackan då. (Universitetets almanacksbyrå) Samtidigt 

intogs 14 nya namn in i finländska almanackan. Bland annat Jimi, Veeti, Netta och Pihla 

togs in i almanackan. (Yliopiston almanakkatoimisto) I revisionen 2010 togs 21 nya namn 

in i finlandssvenska almanackan. Bland annat Alvin, Angelika, Liam och Minea intogs då. 

(Universitetets almanacksbyrå) Då intogs också 39 nya namn i finländska almanackan. 

Lenni, Max, Lumi och Minea var bland de namn som intogs i almanackan. (Yliopiston 

almanakkatoimisto) 

I revisionen 2015 intogs igen 39 nya namn i almanackan. Det var bland annat Noel, Sisu, 

Isla och Taika som fick plats i almanackan. (Yliopiston almanakkatoimisto) Samtidigt togs 

57 nya namn in i finlandssvenska almanackan. 8 namn bytte plats och 1 namn, Mili, ströks. 

De nya namn som intogs i almanackan var bland annat Alicia, Elliot, Lasse och Liv. 

(Universitetets almanacksbyrå) 

I den finlandssvenska och finska namnlängden kan det finnas flera namn på samma dag 

(Brylla 2004: 20). Den rikssvenska namnlängden är en kombination av en- och 

tvånamnsdagar, vilket betyder att det inte kan finnas mer än två namn på en dag. Ett undantag 

finns det dock: trettondedag jul är den enda dagen som har tre namn. (Brylla 2015: 54) 

     

2.3  Namnlagen i Finland  

I Finland har varje person en namnplikt, vilket betyder att var och en ska ha ett släktnamn 

och åtminstone ett förnamn. Om någon saknar släktnamn eller förnamn, är han/hon skyldig 

att anta ett sådant. (Namnlag 253/1991, 1 §) Om det finns någon vars födelse inte är 

antecknad i befolkningsdatasystemet och som inte har ett förnamn, ska han/hon anmäla till 

magistraten vilket förnamn som han/hon vill anta (Namnlag 617/1998, 32 a §).  

Alla ska bära åtminstone ett förnamn och högst tre förnamn (Namnlag 617/1998, 32 a §). År 

2017 antog riksdagen och Republikens President stadfäste en ny lag om för- och släktnamn 

(Oikeusministeriö 2017). Enligt den nya lagen kan barn bära fyra förnamn i stället för tre. 

Lagen träder i kraft år 2019. (Eduskunta 2017) 
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Förnamnen ska ges åt barn efter födelsen och inom två månader efter födelsen ska de givna 

förnamnen anmälas till befolkningsdatasystemet. Förnamnen anmäls antingen till en 

magistrat eller till den församling i den evangelisk–lutherska kyrkan eller i ortodoxa 

kyrkosamfundet där barnet är medlem. Om namnet anmäls till församlingen, ska den utreda 

att namnet är lagenligt och tillställa befolkningsdatasystemet uppgiften om namnet för 

registrering. (Namnlag 617/1998, 32 a §) Det är också möjligt att ändra förnamn, men 

namnändringen får göras endast en gång. Namnändringen sker genom en skriftlig anmälan 

till magistraten. (Namnlag 485/1993, 32 c §) 

Om namnet står i strid med det finska eller finlandssvenska namnskicket i fråga om form 

eller skrivsätt, kan det inte godkännas som förnamn. Som förnamn kan inte heller godkännas 

släktnamn, olämpliga namn eller namn vilkas användning annars kan orsaka tydlig 

olägenhet. Om namnet har härletts från faderns eller moderns förnamn och slutar med ordet 

dotter eller son får det användas efter ett annat förnamn, även om det liknar ett släktnamn. 

Kvinnonamn kan inte ges åt pojkar eller mansnamn åt flickor. Om namnet förut bärs av ett 

syskon eller halvsyskon, kan det bara bäras vid sidan av ett annat förnamn. (Namnlag 

253/1991, 32 b §) 

Om ett förnamn inte uppfyller ovannämnda kraven, kan det dock godkännas på grund av 

religiös sed. Det är också möjligt att ett främmande namn godkänns om personen i fråga på 

grund av sina familjeförhållanden, sin nationalitet eller någon annan särskild omständighet 

har anknytning till en främmande stat. Det föreslagna förnamnet måste ändå motsvara det 

namnskicket som iakttas i denna stat. (Namnlag 253/1991, 32 b §) 

  

2.4  Namnforskning i allmänhet 

Egennamn har studerats länge, och de har undersökts och diskuterats med anknytning till 

språkhistoria, språkgeografi, ordkunskap, allmän språkvetenskap, språkpsykologi och 

språksociologi (Kvillerud 1980: 3). Personnamnsforskning är en tämligen ung vetenskap. 

Den tidiga personnamnsforskningen var närmast språkligt inriktad. Materialet i den tidiga 

personnamnsforskningen var mestadels fornspråkligt. Nuförtiden studeras namn oftast ur 

sociologisk och kulturhistorisk synvinkel, och materialet är från skilda tider. (Peterson 

2013a: 98) 
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Namnforskning har traditionellt varit etymologiskt. Detta betyder att namnforskare har 

koncentrerat sig på namns betydelse och ursprung. Etymologisk namnforskning kan betona 

antingen toponomastik eller antroponomastik. Namnforskning kan också vara bebyggelse- 

och kulturhistoriskt eller typologiskt. Typologisk namnforskning gäller bara ortnamn. 

Namnforskning kan också gälla inlånade namn. Både ortnamn, kommersiella namn och 

personnamn kan vara inlånade. Namnforskning kan också vara sociolingvistiskt. Inom 

sociolingvistisk namnforskning forskas i namnens användning och variationer. (Ainiala, 

Saarelma & Sjöblom 2008: 61–62, 64, 67, 70, 75) 

Det finns några internationella namnorganisationer i vilka namnforskare från olika länder 

deltar. Sådana organisationer är exempelvis ICOS och UNGEGN. (Nyström 2013: 18–19) 

ICOS, The International Council of Onomastic Sciences, är en internationell organisation 

för forskare som har ett särskilt intresse för namnforskning (ICOS1). ICOS grundades år 

1949 och organisationens syfte är att representera, främja och koordinera namnforskning på 

internationell nivå. (ICOS1; ICOS2) 

ICOS publicerar en tidskrift som heter Onoma. Volymerna är tematiskt uppbyggda kring 

artiklar som handlar bland annat om namnteori (nr 41), urbana ortnamn (nr 42), 

kommersiella namn (nr 43), afrikansk namnforskning (nr 44) och namnforskningens historia 

och betydelse (nr 45). (ICOS3) Organisationen skickar också ett nyhetsbrev till medlemmar 

oregelbundet, bara vid behov. Det senaste nyhetsbrevet skickades i maj 2017. (ICOS4)  

UNGEGN, United Nations Group of Experts on Geographical Names, består av 24 språkligt 

eller geografiskt grundade divisioner (UNGEGN 2017a). Det finns exempelvis Norden 

Division till vilken Finland, Sverige, Danmark (också Färöarna och Grönland), Norge och 

Island hör (UNGEGN 2017b). Drygt 100 länder och närmare 400 personer arbetar mer eller 

mindre inom ramen för UNGEGN (UNGEGN 2017a). UNGEGN publicerar också ett 

informationsbrev två gånger om året. De två senaste informationsbreven publicerades i maj 

och november 2017. (UNGEGN 2017c) 

   

2.5  Namnforskning i Norden 

Den svenska personnamnsforskningen kan sägas ha börjat under slutet av 1800-talet. Först 

forskades det i fornsvenska personnamn, sedan svenska personnamn under medeltiden. Så 

småningom forskades det mer och mer i personnamn. Personnamnssamlingar finns i de flesta 

nordiska namnarkiven.  (Peterson 2013a: 98) I Sverige har ortnamnsforskningen dominerat 
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genom tiderna, men också personnamnforskningen har varit stort. Många svenska 

namnforskare har forskat både i antroponymer och toponymer. (Strandberg 1999: 124)  

Den norska namnforskningen har traditionellt varit empiriskt orienterad. Inom den norska 

namnforskningen forskades oftast i enskilda namn och enskilda namngrupper ur ett 

språkhistoriskt, kulturhistoriskt eller geografiskt perspektiv på 1900-talet. (Helleland 1999: 

78) Inom norska namnforskningen har det forskats bland annat i norska gårdsnamn, norska 

bostadsnamn, naturnamn och personnamn (Helleland 1999: 90).  

Den finska namnforskningen har traditionellt betonat toponomastik. Namnforskning av 

övriga namn har varit verkligen marginellt både i Finland och internationellt, men i slutet av 

1900-talet har också övriga namn börjat undersökas mer systematiskt, särskilt i Finland. 

Övriga namn omfattar bland annat kommersiella och litterära namn. (Ainiala, Saarelma & 

Sjöblom 2008: 23, 60) 

NORNA, Nordiska samarbetskommittén för nordisk namnforskning, är en sammanslutning 

av namnforskare i Norden. NORNA grundades 1971. Kommittén består av 7 medlemmar 

från vart och ett av följande länder: Finland, Sverige, Danmark (också Färöarna och 

Grönland), Norge och Island. (NORNA1) Enligt NORNA1 är kommitténs syfte att ”främja 

onomastisk forskning i de nordiska länderna och att uppmuntra samarbete mellan nordiska 

forskare”. Vanligen vart 5:e år hålls namnforskarkongresser. NORNA publicerar också två 

lokalt arrangerade symposier varje år och dessa symposier publiceras vanligen i serien 

NORNA-rapporter. (NORNA1) På NORNA:s webbsida finns det också mer information om 

symposier och kongresser (NORNA6). 

Tidigare har NORNA publicerat nyhetsbrev och de publicerade brevet två gånger om året. I 

nyhetsbreven rapporterades om aktuella händelser inom namnforskningen i de nordiska 

länderna. Från och med 2014 har kommittén publicerat aktuella händelser i kalendern i 

stället för nyhetsbrevet. Det senaste nyhetsbrevet är från år 2013. (NORNA1; NORNA2) På 

NORNA:s webbsida publiceras också nordisk namnbibliografi, där det finns uppgifter om 

namnrelaterad litteratur. Litteraturen är skriven av nordiska forskare (NORNA3). På 

webbsidan presenteras också nya och aktuella publikationer kring namnforskning 

(NORNA4). 
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På NORNA:s webbsida finns det också en databas för nordisk personnamnsterminologi. I 

databasen finns det termer och deras definitioner på danska, svenska, nynorska och bokmål. 

Oftast finns det också en svensk översättning till termen. I databasen nämns också en 

publikation där termen behandlas. (NORNA5)  

   

2.6  Tidigare undersökningar 

Det finns många namnforskare i Norden. Om namn skrivs det många vetenskapliga artiklar 

varje år. Namnforskning är ett omfattande forskningsområde och det finns flera ämnen man 

kan forska i inom namnforskning. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 23) I NORNA:s 

symposier publiceras vetenskapliga artiklar om namn och namnforskning. Artiklarna är 

skrivna av nordiska namnforskare.  (Nyström 2013: 18) Marianne Blomqvist, Eero 

Kiviniemi och Minna Saarelma-Paukkala är alla kända namnforskare som har forskat bland 

annat i förnamn i Finland. I Sverige är bland annat Emilia Aldrin en betydande 

namnforskare.  

Blomqvist har forskat mycket i personnamn, speciellt namn på finlandssvenskar. Hennes 

verk Personnamnsboken (1993), Dagens namn (2002) och Vad heter finlandssvenskarna? 

(2006) handlar om personnamn på finlandssvenskar. Därtill har hon varit med i flera andra 

undersökningar, skrivit artiklar om namn och forskat exempelvis i namn på sällskapsdjur. 

Hon har skrivit boken Våra fyrfota vänner har också namn (2011) om namn på sällskapsdjur. 

Blomqvist har också forskat i svenska ortnamn i Estland i sitt verk Svenska ortnamn i Estland 

med estniska motsvarigheter (2000).  

Kiviniemi har koncentrerat sig både på personnamn och ortnamn. Inom 

personnamnsforskningen har han koncentrerat sig speciellt på finska förnamn. Han har också 

skrivit många artiklar om namn och namnforskning. Hans verk Rakkaan lapsen monet nimet. 

Suomalaisten etunimet ja nimenvalinta (1982), Iita Linta Maria. Etunimiopas vuosituhannen 

vaihteeseen (1993) och Suomalaisten etunimet (2006) handlar om personnamn och särskilt 

finska personnamn, och Pala(n)ne-tyyppiset paikannimet (1972) samt Perustietoa 

paikannimistä (1990) handlar om finska ortnamn. Han har också skrivit flera andra böcker 

och artiklar om person- och ortnamn och namnforskning. 

För det mesta har Saarelma-Paukkala forskat i personnamn och namn på sällskapsdjur. Inom 

personnamnsforskningen har hon forskat mestadels i förnamn. Hon har skrivit boken Nimi 

lapselle (2007) vilken handlar om namngivningen. Hennes bok Etunimikirja: suomalaiset 
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nimitrendit 2000-luvulla (2017) handlar om 2000-talets finska namntrender och särskilt 

förnamn. Därtill har hon skrivit böckerna Koirien nimipäiväkirja. Bella, Niksu vai Romeo? 

(2011) och Kissojen nimipäiväkirja. Viiru, Nöpö vai Kassinen? (2012) vilka handlar om 

namn på sällskapsdjur. Saarelma-Paukkala har också skrivit flera artiklar om namngivning, 

förnamn och namnbruk.  

Emilia Aldrin är en svensk filosofie doktor i nordiska språk som har forskat också i namn. 

Hon har disputerat på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet med 

avhandlingen Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland 

föräldrar i Göteborg 2007–2009 (2011) som handlade om förnamn. (Aldrin 2018a) Aldrin 

har också skrivit rapporter, artiklar, populärvetenskapliga texter, läromedelstexter och 

antologibidrag om namn och namnforskning. Hon har också forskat i skönlitterära namn, 

men inte alls ortnamn. I sin forskning har hon koncentrerat sig på personnamnsforskning. 

Hennes artiklar Finns det sociala skillnader i modern förnamnsgivning? (2008) och Om 

förnamn som identitetsbärare (2010) handlar både om förnamn och identitet. Hon har forskat 

i namn både på svenska och engelska. (Aldrin 2018b) 

Också pro gradu-avhandlingar har skrivits om namn. Bland annat har studenter vid 

Helsingfors universitet med finska språket som huvudämne skrivit cirka sex 

namnavhandlingar per år från 1971 till 1999. (Kiviniemi 1999: 255) Enligt Kiviniemi (1999: 

255) måste studenterna skriva en pro gradu-avhandling om ett ämne som har någonting med 

finsk språkforskning att göra. Från och med 1800-talet har också namnforskning godkänts 

som avhandlingsämne (Kiviniemi 1999: 255). Enligt Kiviniemi (1999: 257) var ortnamn det 

populäraste ämnesvalet i studenternas namnavhandlingar 1971–1998. Av 149 avhandlingar 

handlade 122 om ortnamn. Bara 22 handlade om personnamn och 5 om övriga namn. Detta 

betyder att 82 % av alla namnavhandlingar behandlade ortnamn, 15 % personnamn och bara 

3 % övriga namn. (Kiviniemi 1999: 256–257) 

Under de senaste åren har pro gradu-avhandlingar skrivits bland annat om namngivning, 

namn på djur och ortnamn vid Helsingfors universitet (HELDA). Exempelvis handlar pro 

gradu-avhandlingen Lasten nimeäminen Helsingin Munkkiniemessä ja Vuosaaressa 2000-

luvulla (Hannola 2016) om namngivning och namngivningsprocess. Avhandlingarna 

Kissoille annetut henkilönnimet (Keinänen 2009) och Hukka, Morris ja Selma – Puhdas- ja 

sekarotuisten koirien nimeäminen (Sissonen 2016) handlar om namn på djur. Vid 

Helsingfors universitet har det också skrivits pro gradu-avhandlingar om ortnamn. Bland 

annat avhandlingarna Stadsnamn i Nykarleby: en socioonomastisk studie av ortnamn och 
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attityder till dem (Vidberg 2007) och Suomalaisperäiset paikannimet Delawaren laaksossa 

– Uuden Ruotsin siirtokunnan perintöä jäljittämässä (Kulonen-Hendricks 2016) handlar 

båda om ortnamn.  

Pro gradu-avhandlingar, som har skrivits vid Helsingfors universitet, har varit betydelsefulla 

speciellt i den finska namnforskningen. En stor del av namnforskningens material består av 

studenternas avhandlingar. Många finska avhandlingar som har handlat om ortnamn, har 

varit en del av något forskningsprojekt. Dessa projekt har oftast varit gemensamma projekt 

mellan Institutet för de inhemska språken och Helsingfors universitet. (Ainiala, Saarelma & 

Sjöblom 2008: 80–82) 

Vid Uleåborgs universitet har det också skrivits några pro gradu-avhandlingar bland annat 

om dopnamn, skönlitterära namn och namngivning. Till exempel Dopnamn i Tromsö och 

skien år 1961 och 1991 (Martinsen 1994) och Maria och Johan – de vanligaste dopnamnen 

i Uleåborg (Pohjanen 2010) är båda pro gradu-avhandlingar som handlar om förnamn. Dessa 

avhandlingar är likadana: i båda avhandlingarna har materialet hämtats från kyrkoböcker 

och båda avhandlingarna är jämförande studier. Om skönlitterära namn har det skrivits 

åtminstone en avhandling: Jag heter Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta 

Efraimsdotter Långstrump: Analys av egennamn i Astrid Lindgrens böcker (Pitkänen 2008). 

Pro gradu-avhandlingen Sopivasti ainutlaatuinen, ei liian erikoinen: Harvinaisten etunimien 

nimenantoperusteet (Wong 2007) handlar om namngivningsprinciper. Nimipäivättömät 

etunimet ja niiden nimenantoperusteet (Martikainen 2004) är en avhandling som handlar 

både om förnamn och namngivningsprinciper.   
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3 Förnamn  

I detta kapitel presenteras namngivningsprinciper och namnens etymologiska ursprung. 

Nordiska, kristna och tyska förnamn presenteras. Dessutom behandlas namn i Svenskfinland 

under 1500–1800-talen och typiska finska namn. Modenamn och mans- och kvinnonamn 

behandlas också. I slutet av kapitlet diskuteras flernamnssystemet, det vill säga om 

namnbäraren har ett, två eller tre förnamn. 

 

3.1  Namngivningsprinciper 

Namngivning har alltid varit en viktig sak, eftersom barnet får en identitet med namnet 

(Wallensteen 2008: 8). Enligt Kiviniemi (1982: 129–165) finns det sammanlagt nio 

namngivningsprinciper. Dessa principer är följande: 

1. uppkallelse efter någon släktning 

2. levande förebilder utanför släkten 

3. historiska och litterära figurer 

4. religiösa förebilder 

5. namnets betydelse som urvalsprincip 

6. namn efter födelsedagen 

7. allittererande namn 

8. praktiska namn  

9. namngivarens affektion för ett namn. 

Den vanligaste sociala normen som styr namngivningen i nästan hela världen är att välja ett 

förnamn som redan finns i släkten (Kiviniemi 1982: 129). Uppkallelse efter någon släktning 

hör alltså till namngivningens tradition. Namnet kommer från någon släktning, traditionellt 

från far- eller morföräldrar beroende på barnets kön. En lång tradition är att ge den äldsta 

sonen namnet efter farfar, den andra sonen efter morfar och så vidare. Denna tradition 

förekom redan bland vikingarna. (Blomqvist 1993: 60–61) Nuförtiden är det allt vanligare 

att välja en variant av något namn som har varit i släkten i stället för det gamla namnet. 

Varianten väljas, eftersom det gamla namnet anses som gammalmodigt och omodernt. 

Namnet som förekommer i släkten kan vara exempelvis Elisabet, men det anses som 

gammalmodigt och därför ges namnets variant, Eliisa, åt barnet. Namnet stannar kvar i 

släkten, men det varieras på så sätt att det passar bättre för nutiden. (Kiviniemi 1982: 129) 
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En namngivningsprincip är att ge namnet efter en levande förebild utanför släkten. Den 

levande förebilden kan vara till exempel en barnmorska: i några kulturer har barnmorskan 

spelat en viktig roll inom namngivningen. I Finland har det varit ovanligare att ge 

barnmorskans namn åt barnet. I stället har man givit sådana namn, som barnmorskan har 

föreslagit, åt barnen. Levande förebilder kan också vara namn på vänner och kompisar. 

Offentliga personer har också varit populära levande förebilder. Dessa personer kan vara 

bland annat författare, skådespelare och idrottare. (Kiviniemi 1982: 134, 136, 138–139) 

Att välja namnet enligt någon historisk eller litterär figur är också vanligt (Kiviniemi 1982: 

140). Några namnförebilder har varit stora medicinmän, andebesvärjare, berömda hjältar, 

gudaväsen och gudar, och alla som har haft eftertraktade egenskaper. Namnen på 

ovannämnda personer har haft stor kraft: föräldrar har hoppats att barnet ska ärva den 

berömmelsen. (Wallensteen 2008: 8) I slutet av 1800-talet fick flera barn sitt namn ur det 

finska nationaleposet Kalevala. Nationaleposet har varit en viktig inspirationskälla för 

föräldrar när det gäller namngivningen. (Kiviniemi 1982: 142) 

Religiösa förebilder omfattar namn ur bibeln och namn på helgon. Av bibliska namn finns 

det så många varianter som används att det bibliska ursprunget inte har påverkat 

namngivningen. Namngivarna är oftast medvetna om det bibliska ursprunget men tänker inte 

på det när de väljer namnet. Det finns också namn som har blivit så populära att de har 

förlorat sin starka religiösa prägel. Namn som Eeva, Ester, Mirjam, Saara och Rakel är 

sådana namn. (Kiviniemi 1982: 148, 150) 

En del föräldrar tänker på namnets betydelse när de väljer ett namn till barnet. Till exempel 

det finska namnet Rauha, som betyder ’fred’, har varit ett populärt namn i Finland, eftersom 

det har en viss betydelse. (Kiviniemi 2006: 67) I Finland har de symboliska namnen blivit 

allt vanligare. Det finns både optimistiska, förhoppningsfulla och mer neutrala namn inom 

de symboliska finska namnen. Till exempel namnet Onni med betydelsen ’lycka’ är ett 

förhoppningsfullt symboliskt namn. Namnet Ilta med betydelsen ’kväll’ är ett mer neutralt 

symboliskt namn. (Kiviniemi 1982: 153) 

Namnval efter födelsedagen betyder att föräldrar har valt ett sådant namn vars namnsdag är 

på barnets födelsedag, det vill säga barnet ska ha en gemensam födelse- och namnsdag. 

Denna tradition grundar sig på en föreställning enligt vilken barnet med födelsedagens namn 

blir en lycklig person. Om det inte finns något passande namn på barnets födelsedag, måste 

namnet på det kommande datumet väljas. Enligt föreställningen gråter barnet från födelsen 

till dagen när han/hon har sin namnsdag. (Kiviniemi 1982: 157–158) 
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Allittererande förnamn speciellt på tvillingar är vanliga i hela världen. Namn kan vara 

strukturellt likadana, första stavelsen kan vara densamma eller det kan vara bara 

begynnelsebokstaven som är gemensam. Syskon i en familj kan heta exempelvis Leena och 

Liisa eller Jukka och Pekka. I första exemplet har namnen en gemensam begynnelsebokstav 

och de är också strukturellt likadana. I andra exemplet är namnen strukturellt likadana: de 

första två bokstäverna är olika, men annars är bokstäverna samma. (Kiviniemi 1982: 159) 

Det är också möjligt att alla barn i en familj har allittererande förnamn. Barn i en familj kan 

heta till exempel Julia, Joakim, Johan och Jonathan. (Blomqvist 2006: 14) 

Om släktnamnet är långt, kan det vara praktiskt att välja ett kort förnamn. Att välja ett 

praktiskt förnamn kan också betyda att välja ett etablerat smeknamn i stället för det gamla 

ursprungliga namnet. Till exempel namnet Sami var tidigare en kortform av Samuel eller 

Samuli men nuförtiden är det ett etablerat finskt namn. Det kan vara praktiskt att välja 

kortformen i stället för långt namn om det är sannolikt att kortformen tas i bruk i alla fall. 

Neutrala namn anses inte som praktiska, eftersom könet inte är synligt i sådana namn. Både 

kvinnor och män får sådana namn och man måste fundera om namnet är ett kvinno- eller 

mansnamn. När föräldrar väljer ett förnamn åt barnet, måste de komma ihåg att tänka på 

släktnamnets innehåll innan de bestämmer förnamnet. Det är bättre att undvika lustiga eller 

pinsamma namnkombinationer. (Kiviniemi 1982: 162–165) Enligt den brittiska tidningen 

The Telegraph var Justin Case och Terry Bull bland de tråkigaste brittiska namnen år 2009. 

Justin Case anses att peka på det engelska uttrycket just in case, vilket betyder ’för säkerhets 

skull’, och Terry Bull liknar det engelska ordet terrible ’hemsk’ till uttalet. (Wardrop 2009) 

Dessa namn är sådana pinsamma namnkombinationer som Kiviniemi (1982: 165) talar om. 

Affektionen för ett namn kan påverka namngivningen. Affektionen kan gälla exempelvis 

namnets fonetiska struktur. Namngivarens smak och affektionen för modenamn, annorlunda 

eller vanliga namn kan också inverka på namnvalet. (Kiviniemi 1982: 166, 169) På 

föräldrarnas namnval för barn inverkar traditionen, namnets rim, längd och rytm samt 

namnets betydelse. Mode, smak och tycke är också sådana saker som påverkar namnval. Det 

är också möjligt att någon episod i föräldrarnas liv påverkar föräldrarnas val av namn för 

barn. Det är alltid mer än bara en faktor som spelar en roll i namnvalet. (Blomqvist 1993: 

69) 

Utöver de nio ovannämnda namngivningsprinciperna finns det också en del ovanliga 

namngivningsprinciper. Exempelvis att välja namnet som antingen har bokstaven r eller inte 

är en ovanlig namngivningsprincip. Uttalet påverkar detta val: bokstaven r anses vara ganska 
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svårt att uttala och därför kan en del föräldrar välja ett sådant namn som inte har denna 

bokstav. Andra ovanliga namngivningsprinciper är att välja namnet på basis av en dröm eller 

att dra lott om namnet. (Kiviniemi 1982: 160)  

Enligt Saarelma-Paukkala (2017: 137) har det blivit allt vanligare att ge barnet ett ovanligt 

förnamn i stället för modenamn eller ett helt vanligt förnamn. Saarelma-Paukkala (2017: 

137) konstaterar att känslor påverkar namngivningen mer än de praktiska synpunkterna. 

Oftast är det svårt också för namngivaren själv att motivera sitt namnval (Saarelma-Paukkala 

2017: 137).  

 

3.2  Nordiska förnamn 

Enligt Peterson (2013b: 106) är de nordiska språken ”utlöpare av den germanska grenen på 

det indoeuropeiska språkträdet”. Följaktligen bär de inhemskt nordiska personnamnen på ett 

germanskt arv, vilket betyder att de namn som vi tycker är inhemskt nordiska namn, faktiskt 

är arvnamn. Personnamnen som finns redan i urnordiska runinskrifter är också av germanskt 

ursprung. (Peterson 2013b: 106) 

Under vikingatiden hade namnen en vidare funktion än idag. Det fanns flera faktorer som 

spelade en roll i namnvalet, och namnens funktion var inte bara att identifiera en person, 

utan ge bäraren mod och kraft samt skydd och värn. Ulf och Björn är exempelvis sådana 

namn som vikingarna har burit. (Blomqvist 2006: 17) Båda namnen har valts efter deras 

betydelse: namnet Ulf är identiskt med substantivet ulv som betyder ’varg’, och namnet 

Björn är identiskt med djurbeteckningen björn (Af Klintberg 2005: 144, 217). 

Vikingarna bar enkla, avledda eller tvåledade namn. Enkla namn som vikingarna bar var 

exempelvis Sven och Bo. Namnet Ulle är ett exempel på vikingarnas avledda namn. Den 

största delen av vikingarnas namn var tvåledade namn såsom Ragnvald, Torbjörn och 

Ingeborg. Några av för- och efterlederna i de tvåledade namnen var mer omtyckta än andra. 

Det fanns också sådana leder som användes både som förled och som efterled. Vikingarna 

kombinerade också olika namnleder på så sätt att de knöt familjemedlemmar samman. Till 

exempel barnen i en familj kunde heta Östen, Håsten, Holmsten och Bjursten. (Blomqvist 

2006: 17) 
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Till medeltidens och 1500-talets vanligaste nordiska mansnamn hör bland annat Arvid, 

Gunnar, Holger, Helge, Inge och Thorsten. På den tiden var bland annat Disa, Gunborg, 

Gunhild, Ingeborg och Ingrid några av de vanligaste nordiska kvinnonamnen. I Finland 

påträffades de nordiska namnen på Åland, i Åboland, Österbotten och Nyland under 

medeltiden och på 1500-talet. På medeltiden påträffades en del nordiska namn främst bland 

det finländska frälset, medan andra namn saknades inom det högre samhällsskiktet, men det 

fanns också namn som förekom i alla samhällsklasser. Det finländska frälset favoriserade 

särskilt sådana mansnamn som Sten, Stig, Stigulf, Äringisle, Inge, Ljunge och Järl. De 

nordiska kvinnonamnen som det finländska frälset favoriserade var Ingeborg och Ragnhild. 

(Blomqvist 1993: 23–26) 

Om förnamnsskicket i Finland och speciellt i Svenskfinland under vikingatiden och tiden för 

de tre korstågen (cirka 1155–1293) vet man bara litet. Källorna från ifrågavarande tiden är 

knappa och därför bygger kännedomen om förnamnsskicket på hypoteser. Vikingarnas språk 

i Norden var rätt enhetligt. Det kan antas att det också gällde förnamnsskicket. Det kan också 

antas att den svenska befolkningen vid Finlands kuster till största delen hade samma förnamn 

som landsmännen i väster.  Naturligtvis förekom det regionala skillnader redan då. I Finland 

påträffades nordiska förnamn också annanstans, inte bara i de svenska landskapen. Det fanns 

nordiska förnamn i hela Finland. Rikligt av dem fanns det ändå i Egentliga Finland. Namn 

som Harald, Sigge och Östen påträffades där. (Blomqvist 2006: 15–16, 20) 

 

3.3  Kristna förnamn 

Kristna namn är såväl namn ur bibeln som namn på martyrer, skyddspatroner och 

klostergrundare. De kristna namnen är vanligen av grekiskt, latinskt eller hebreiskt ursprung. 

En del av de kristna namnen förekom redan på runstenar. De första kristna förnamnen som 

förekom på runstenar var apostlanamnen Andreas, Jakob, Johannes, Petrus och Thomas. 

Efter dessa namn togs också andra apostlanamn och evangelisternas namn i bruk. 

Exempelvis Mattias, Paulus och Simon var sådana apostlanamn som kom i bruk samtidigt 

med evangelisternas namn Lukas, Markus och Matteus. (Blomqvist 1993: 28) 

Gamla testamentet fick en viktig plats i den lutherska bondebefolkningens fromhetsliv 

genom den lutherska reformationen på 1500-talet. Då bröts också helgonnamnens 

särställning. Många gammaltestamentliga namn kom i bruk då. Sådana namn var exempelvis 

Isak, Abraham och Sara. (Af Klintberg 2005: 14)  
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Det är typiskt för bibliska namn att ha flera varianter (Kiviniemi 1982: 150). Exempelvis 

namnen Jens, Hans och Hannes är varianter av det kristna namnet Johannes. Det finns också 

flera andra varianter av namnet. Petrus har också fått flera olika former, varav Per och Pelle 

är de vanligaste. Också några kvinnonamn fick sina egna former. Till exempel namnet 

Katarina blev Karin. Kvinnonamnet Kristina fick många folkliga varianter såsom Kristin, 

Kerstin, Tina och Stina. (Blomqvist 1993: 28–29) Såväl bibliska namn som namn på helgon 

har fått folkliga varianter i Finland. Det bibliska namnet Andreas blev Antti, Laurentius blev 

Lauri och Martinus blev Martti. Också många kortformer bildades: Birgitta blev Pirkko, 

Cecilia blev Silja och Gertrud blev Kerttu. (Saarelma-Paukkala 2017: 20–21) 

 

3.4  Tyska förnamn 

Vid sidan av de nordiska och kristna förnamnen förekom också några tyska namn i det 

medeltida Finland. Som tyska namn räknas namn av tyskt ursprung och tyska namn som har 

bildats till kristna namn. Namnet Peter är exempelvis en variant av det kristna namnet 

Petrus, men det räknas ändå som tyskt namn. (Blomqvist 1993: 32–33) 

Det kan finnas flera olika kortformer och avledningar av ett namn. Till exempel det 

ursprungligen forntyska namnet Henrik har åtminstone fem olika kortformer eller 

avledningar, såsom Heyke, Hennika, Hinze, Hinzele och Heine, och alla av dessa namn anses 

vara tyska. De tyska namnen kom till Finland med hanseaterna. (Blomqvist 1993: 32–33) 

Enligt Sirén (1997) grundade tyska handelsmän hanseförbundet på 1350-talet. 

Hanseförbundet var ett förbund mellan städer och det grundades för att ge trygghet till 

handelsmän. Stockholm hörde länge till hanseförbundet, men i Finland fanns det inte 

hansastäder. Ändå hade hanseaterna mycket samhällsinflytande i Finland, särskilt i Åbo och 

Viborg. (Sirén 1997) 

Några namn som kom in till finska namnskicket genom hanseaterna används fortfarande i 

Finland. Sådana namn är exempelvis Bertil, Hannes och Hans. (Blomqvist 1993: 37) I 

Finland påträffades de tyska förnamnen såväl i städerna och i socknarna kring Åbo som längs 

kusterna där de gamla handelsvägarna gått fram. Tyska förnamn förekom bland det 

världsliga frälset under medeltiden. I Finland hade riddare, biskopar, kyrkoherdar, klockare, 

borgmästare, hantverkare, fiskare samt jord- och skogsägare på landsbygden tyska förnamn. 

(Blomqvist 2006: 26) 
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3.5  Förnamn i Svenskfinland under 1500–1800-talen 

På 1500-talet var de flesta av Finlands populäraste namn kristna namn. De nordiska namnen 

var också populära i Finland under denna tid. I hela Svenskfinland var nästan samma namn 

populära. Namnet Mats var det vanligaste mansnamnet i det svenskspråkiga Egentliga 

Finland, i östra Nyland och i västra Nyland. (Blomqvist 2006: 28–29)  

På 1600-talet var de kristna namnen populära i hela Finland. Namn som tagits i bruk under 

1600-talet var bibliska namn som Abraham, Adam, Aron, Benjamin, David, Elias, Gabriel, 

Isak, Joakim, Jonas, Kasper, Salomon och Samuel. De kristna kvinnonamnen som togs i 

bruk på 1600-talet var Ester, Judit och Sara. Det bibliska namnet Eva togs i bruk på 1600-

talet. Man hade tidigare undvikit bruket av namnet på grund av de bibliska berättelserna där 

Eva är en stor synderska. Framför allt introducerade kungahuset och adeln nya namn på 

1600-talet. Bland annat Albert, Filip, Leonard, Mauritz, Pontus och Wilhelm var sådana 

namn som togs i bruk på 1600-talet. Några av dessa namn med andra tyska namn hade redan 

funnits i Finland under medeltiden. Namnen var inte längre i bruk i början av 1600-talet, 

men de gjorde en ny entré när de började användas igen i Finland. (Blomqvist 2006: 31) 

Några medeltida mansnamn var fortfarande populära på 1700-talet. Sådana namn var Johan, 

Erik, Henrik och Anders. 1700-talets populäraste kvinnonamn var Maria. Några medeltida 

kvinnonamn, bland annat Margareta, Katarina, Kristina och Elisabet, var också populära 

på 1700-talet. Nykomlingar bland kvinnonamn på 1700-talet var drottningnamn som Lovisa 

och Ulrika. Kvinnonamn som bildats till mansnamn med suffixet -a eller -ina, bland annat 

Augusta, Fredrika, Justina, Karolina och Vilhelmina, var nya i namnförrådet på 1700-talet. 

Franska varianter av namn som redan var i bruk i Svenskfinland var också nya i 

namnförrådet. Sådana varianter var till exempel Emilie, Julie och Rosalie. På 1700-talet blev 

också bruket av kortformer som smeknamn och binamn allt vanligare och en del av dessa 

former blev också självständiga namn under 1700-talet. Exempelvis Stina, Greta och Lisa 

togs i bruk på 1700-talet. De är alla smekformer av ett längre namn. (Blomqvist 2006: 32–

34) 

På 1800-talet kom de kristna namnen att dominera förnamnsförrådet i Svenskfinland. De 

dominerade också i största delen av det kristna Europa. Då blev de kristna namnen 

favoritnamn och namnens ställning är fortfarande densamma. På 1800-talet växte 

namnförrådet kraftigt. Fortfarande var Maria, Anna, Johan och Karl populära, men genom 

industrialisering hände det också förändringar inom namnförrådet. Folk blev mera rörliga, 

religiösa, politiska och ideologiska och på grund av det ökade de internationella kontakterna. 
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I Svenskfinland togs nya franska och tyska namn i bruk. Emil, Josefina och Napoleon hörde 

till de nya franska namnen som togs i bruk. Bland de nya tyska namnen var namn som 

Anshelm, Bruno, Emma och Ida. (Blomqvist 2006: 24, 35–36) 

På 1800-talet bildades nya nordiska namn och några gamla nordiska förnamn togs igen i 

bruk. Också några norska, isländska och danska namn, bland annat Bjarne, Leif, Ove och 

Synnöve, lånades in. Hulda och Milda var de nya nordiska namn som bildades på 1800-talet. 

På 1800-talet fick några barn sitt namn ur det finska nationaleposet Kalevala. En del av 

namnen var antingen direkt ur Kalevala eller nybildade varianter av Kalevalas namn. Under 

1800-talet blev också ryska namn vanligare i Svenskfinland. Alexander, Alexandra, Olga 

och Vera var de populäraste ryska namnen i Svenskfinland på 1800-talet. Engelska och 

amerikanska namn togs för första gången i bruk i Finland på 1800-talet. De namn som togs 

i bruk i Svenskfinland var bland annat Alfred, Arthur, Elmer, Alice, Edith, Ellen och Harriet. 

(Blomqvist 2006: 36–37) 

 

3.6  Typiska finska förnamn 

Det finns inte några skriftliga källor om namnbruk i Finland före 1500-talet. Därför vet man 

bara litet om det personnamnssystemet som fornfinnarna hade. Dock finns det några brev 

från 1000–1400-talen och i dessa brev finns det nästan 800 östersjöfinska namnelement. Det 

verkar som att varje östersjöfinne har burit bara ett namn, oftast även ett kort namn. Vanliga 

östersjöfinska namn var bland annat Hyvä ’god’, Ilma ’luft’, Kirja ’bok’, Kulta ’guld’ och 

Valta ’makt’. Dessa namn kombinerades också tillsammans för att bilda nya namn. Med 

olika suffix bildades också nya namn. Exempelvis namnet Hyvä blev Hyvätty och Hyväri. 

(Saarelma-Paukkala 2017: 18) 

Gamla finska individnamn, det vill säga namn som kan vara antingen förnamn eller 

släktnamn, är bland annat namn som hänvisar till naturen och finnarnas forntida folktro. 

Namn som Etana ’snigel’, Hirvi ’älg’, Susi ’ulv’, Talvi ’vinter’ och Tuuli ’vind’ är gamla 

finska individnamn som anknyter till naturen. Däremot är bland annat Ahti ’näck’ ett 

gammalt finskt individnamn som anknyter till finnarnas forntida folktro. I förkristen tid bar 

finnarna också patronymer, det vill säga namn som har bildats till faderns förnamn, samt 

namn som hänvisar till individens yrke eller bostad. (Saarelma-Paukkala 2017: 18–19) 
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Enligt Kiviniemi (2006: 270–271) är det svårt att säga vilka namn som är helt finska, 

eftersom det finns namn av olika ursprung som sägs vara finska namn. Sådana namn har 

redan länge varit i bruk i Finland. De har också anpassat sig till finska språket. Därför är det 

nästan omöjligt att märka deras ursprung. (Kiviniemi 2006: 270–271) 

Först på 1800-talet togs sådana namn som kunde uppfattas som finska namn i bruk i Finland. 

Många namn som uppfattades som finska namn blev genast populära i Finland. (Kiviniemi 

2006: 272) Enligt Kiviniemi (2006: 272) kan finska namn delas in i fem olika grupper. Dessa 

grupper är följande: 

1. översättningar 

2. namn från den finska mytologin och folkdiktningen 

3. nybildningar 

4. fall, då något främmande namn eller dess folkliga form har passats ihop med något 

inhemskt uttryck 

5. namn som har bildats enligt någon historisk eller litterär förebild eller något ortnamn. 

Till översättningar hör namn som har behållit sin betydelse när det har översatts från ett 

annat språk till finska. Det finska namnet Onni ’lycka’ är ett sådant namn. Namnet kommer 

från latinets Felix, som betyder ’lycklig’. Namnet har översatts på så sätt att det har bibehållit 

sin betydelse. (Kiviniemi 2006: 272) 

Till namn som kommer från den finska mytologin eller folkdiktningen hör till exempel namn 

som Aino, Väinö, Ilmari, Ahti, Sampo och Tapio. Dessa namn är ur det finska nationaleposet 

Kalevala. Till nybildningar hör bland annat namn som Impi med betydelsen ’fröken’, Siviä 

med betydelsen ’kysk’ och Veijo med betydelsen ’bror’. Namnen Toivo och Urho hör också 

till nybildningar. (Kiviniemi 2006: 272) 

Bland annat hör namnet Ilta till fall, då något främmande namn eller dess folkliga form har 

passats ihop med något inhemskt uttryck, eftersom det kommer från namnet Mathilda, men 

det har passats ihop med ett finskt uttryck och det har blivit Ilta. Ett annat sådant namn är 

Alli, som kommer delvis från namnet Alfhild. (Kiviniemi 2006: 272) 

Till namn som har bildats enligt någon historisk eller litterär förebild eller något ortnamn 

hör bland annat namnen Saima och Inari. Båda namnen har först funnits som sjönamn, 

Saima i formen Saimaa och Inari i samma form. Denna grupp är den minsta och dessa namn 

är ganska ovanliga. (Kiviniemi 2006: 272) 
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Under 2000-talet har det förekommit nya finska förnamn inom namnskicket. Bland annat 

hör kvinnonamnen Aava ’öppen’, Minttu ’mynta’, Hilla ’hjortron’ och Lumi ’snö’ till dessa 

namn. En del av dessa namn har varit i bruk redan på 1900-talet men de har blivit vanligare 

på 2000-talet. Mansnamnet Otso ’björn’ är ett av de nya finska förnamnen. (Saarelma-

Paukkala 2017: 80–81) 

 

3.7  Modenamn 

Namns popularitet varierar hela tiden, eftersom namnmodet förändras. En del namn kan 

kännas som gamla människors namn, medan andra kan kännas som unga människors namn. 

Variationen i namns popularitet är konsekvent. De namn som just nu känns gammalmodiga 

kommer förmodligen till modet om några år. (Kiviniemi 1993: 39) Modenamn är oftast 

nygamla namn, det vill säga namn som redan någon gång har varit i mode. Dessa namn är 

oftast gamla namn som är i mode en stund och sedan blir glömda, tills de igen kommer till 

mode. (Blomqvist 1993: 68–69) 

Namnmodet tycks uppstå på så sätt att någon, vanligtvis en person som blir känd eller redan 

är känd, själv bär ett ovanligt namn eller ger ett sådant namn till sitt barn. Eftersom namnet 

är ovanligt, kan man uppfatta det som unikt, intressant, trevligt, fint och vackert. Det finns 

flera föräldrar som har tyckt lika och omedvetna om varandra har gett sina barn samma 

namn. Om några år får vi se hur populärt namnet på riktigt var. Till exempel namn som 

Birgitta och Christina har varit sådana modenamn. Dessa namn blev populära genom 

prinsessan Birgitta och prinsessan Christina. Båda namnen blev populära på 1940-talet. 

Från och med 1950-talet har populariteten av båda namnen minskat. Med modenamn är det 

också fråga om namnens längd: ibland skulle namn vara korta, ibland långa. Ibland är det 

ojämförlighet som spelar en stor roll. Då måste namnen vara helt nya. Ibland skulle namn 

vara gamla och traditionella. (Blomqvist 1993: 63, 68–69) 

Tyskland var den stora kulturella förebilden i Sverige och Svenskfinland under 1900-talets 

första hälft och detta inverkade också på namnskicket. Under 1900-talets första hälft blev 

tyska namn såsom Greta, Herman och Irma modenamn. Den amerikanska kulturen och de 

angloamerikanska namnen, såsom Glenn, Steve och Janet, blev alltmer populära i 

Svenskfinland efter andra världskrigets slut 1945. Under 1980- och 1990-talet blev långa 

flicknamn med franskt ursprung modenamn. Sådana namn var till exempel Isabella, Josefin 

och Caroline. Under 2000-talets första decennium har korta, tvåstaviga namn varit 
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modenamn. Sådana namn är exempelvis Emil, Emma, Ida, Filip, Lucas, Maja och Oscar. 

Många av dagens modenamn var modenamn också hundra år tidigare, i början av 1900-talet. 

Detta stöder teorin om att namnmodet växlar i cykler på tre generationer eller cirka 80–100 

år. (Aldrin 2013: 112) 

2010-talets populäraste modenamn i Finland består av namn på kändisar. Bland annat har 

mansnamnet Jare blivit populärt i Finland genom hiphop-artisten Cheek vars riktiga förnamn 

är Jare. År 2010 fick bara 21 pojkar namnet Jare, men år 2015 fick 68 pojkar detta namn. 

Namnets popularitet ökar hela tiden.  Bland kvinnonamn har Erin blivit allt vanligare genom 

artisten Erin Anttila. Artisten hade sitt genombrott år 2011. År 2011 gavs namnet till 79 och 

år 2013 till 112 flickor. (Saarelma-Paukkala 2017: 86–87) 

 

3.8  Mans-, kvinno- och neutrala namn 

Finska kvinno- och mansnamn brukar alltid vara olika. Det finns några drag som är typiska 

antingen för kvinnonamn eller mansnamn. I många europeiska språk är namn med ändelsen 

-o mansnamn. I finska språket finns det några kvinnonamn som slutar med -o, men den 

största delen av namnen som slutar med -o är mansnamn. Namnen med ändelsen -a är 

däremot oftast kvinnonamn i europeiska språk och det gäller också finska språket. 

(Kiviniemi 2006: 116)  

Många svenska mansnamn har ändelsen -e. Ändelsen kommer från den gamla 

adjektivböjningen, enligt vilken ändelsen -e finns i adjektiv om det är fråga om en man. 

Uttrycket Karl den store är ett exempel på den gamla adjektivböjningen. Den fornsvenska 

ändelsen är -i. Många svenska kvinnonamn kommer från ett mansnamn men har ändelsen    

-a. I latinet och svenskan har ändelsen -a använts för att bilda ett kvinnonamn till ett 

mansnamn. Till exempel Julia är ett kvinnonamn som har bildats till mansnamnet Julius av 

latinskt ursprung. Det nordiska kvinnonamnet Karla har bildats till mansnamnet Karl. På 

samma sätt skiljer kvinno- och mansnamn från varandra. Till exempel Helge är ett 

mansnamn, medan Helga är ett kvinnonamn. (Blomqvist 1993: 98)  

Det finns sådana finska namn som liknar varandra mycket när det gäller uttal. Oftast är alla 

sådana namn antingen kvinnonamn eller mansnamn. Till exempel namnen Iina, Liina, 

Miina, Niina, Riina, Siina och Tiina är alla kvinnonamn som liknar varandra. Eetu, Peetu 

och Reetu är mansnamn som har ett liknande uttal. Namn som grundar sig på växters namn, 

exempelvis Kielo ’liljekonvalj’, Kukka ’blomma’, Lilja, Orvokki ’viol’, Ruusu ’ros’, Vuokko 
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’sippa’ och Terttu ’klase’, är oftast kvinnonamn. Namn som kommer från naturfenomen är 

också oftast kvinnonamn. Sådana namn är till exempel Lumi ’snö’, Tuuli ’vind’, Sade ’regn’ 

och Pilvi ’moln’. Ett undantag är dock mansnamnet Pyry, som betyder ’yrväder’ och 

kommer från naturfenomen. (Kiviniemi 2006: 120, 122–124) 

En gammal nordisk namnled, -frid, som är av tyskt ursprung och har betytt ’fred’, associeras 

oftast med kvinnor, men den förekommer oftare i mansnamn än i kvinnonamn. Det finns 

dock både mansnamn och kvinnonamn som har denna led. Till exempel namnet Sigfrid är 

ett mansnamn, men Helfrid är ett kvinnonamn. (Blomqvist 1993: 99) I Finland finns det 

också många namn av främmande ursprung. Några av dessa namn, exempelvis Ami, Chris, 

Juhanna, Krisse, Michele, Nikola, Sandy, Sani, Sassa och Tini, har givits både för kvinnor 

och män. (Kiviniemi 2006: 118) Det ryska namnet, Vanja, är en smekform av mansnamnet 

Ivan och används som mansnamn i Ryssland. I Sverige och Norge har namnet bytt kön och 

används som kvinnonamn. Där har namnet associerats med kvinnonamnen Anja och Sonja. 

I Finland brukar namnet vara ett mansnamn, men det finns också kvinnor med det namnet. I 

Svenskfinland används namnet som ett kvinnonamn. (Blomqvist 1993: 105) 

När den finska namnlagen trädde i kraft 1946, var det nödsakat att bestämma vilka namn 

som var kvinnonamn och vilka mansnamn, eftersom det enligt Namnlagen (253/1991, 32 b 

§) inte kunde ges kvinnonamn till pojkar eller mansnamn till flickor (Kiviniemi 2006: 114). 

Namnlagen från året 1946 ersattes av nya namnlagen 1991. Enligt den nya namnlagen måste 

förnamnet fortfarande ges efter könet. (Namnlag 253/1991, 32 b §) 

I denna avhandling använder jag termen neutrala namn när det gäller namn som bärs av både 

kvinnor och män. Kiviniemi (2006: 113) använder också en annan term, unisex-namn, för 

samma fenomen. Neutrala namn eller unisex-namn är sådana namn som har både kvinnor 

och män som namnbärare och några av dessa namn har först burits av män, men senare av 

kvinnor, eller tvärtom. Exempelvis Lahja är ett finskt namn som betyder ’en gåva’ och som 

först var ett mansnamn, men nuförtiden används som kvinnonamn. (Kiviniemi 2006: 113) 

Sulo, ett finskt namn med betydelsen ’ljuvhet’ och ’skönhet’, var först ett kvinnonamn, men 

nuförtiden används som mansnamn (Saarikalle & Suomalainen 2007: 739).  
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3.9  Ett, två eller tre förnamn 

Som ett förnamn räknas såväl enkla som sammansatta namn. Bland annat är namnet 

Annalena ett förnamn, men också dubbelnamnet Anna-Lena är ett förnamn. 

Tvånamnskombinationen Anna Lena består av två förnamn, Anna och Lena. En kvinna med 

namnet Anna Lena kan tilltalas med båda namnen, men Anna är förstanamnet och Lena 

andranamnet. (Blomqvist 1993: 10) När det blev vanligare att ha två eller tre förnamn i stället 

för ett, blev det vanligt att välja förstanamnet fritt och andra- och tredjenamn efter någon 

släktning. Småningom blev det allt vanligare att välja alla förnamn fritt enligt föräldrarnas 

preferenser. (Kiviniemi 2006: 76) 

I slutet av 1800-talet var det vanligt i Finland att ge barn sådana finska namnkombinationer 

som åtminstone i början var svåra att läsa eller uttala utan att tänka på namnkombinationens 

mer allmänna betydelse (Kiviniemi 2006: 77). Kiviniemi (2006: 77) använder begreppet 

talande namnkombinationer (fi. puhuvat nimiyhdistelmät) för dessa namnkombinationer. 

Valet av sådana namn var oftast medvetet. Dessa namnkombinationer bestod bara av finska 

namn och namnens ordfogning hade en dubbelmening. Exempelvis Ilta Rauha med 

betydelser ’kväll’ och ’fred’ är en talande namnkombination. Till talande 

namnkombinationer hör också dubbelnamn och kombinationer av förnamn och släktnamn 

som tillsammans bildar en namnkombination med en dubbelmening. (Kiviniemi 2006: 77) 

I slutet av 1800-talet bildades också dubbelnamn som var talande namnkombinationer. 

Sådana dubbelnamn var exempelvis namnet Veli-Mies som är sammansatt av två ord med 

betydelserna ’bror’ och ’man’. Namnet Päivänsäde ’solstråle’ hör till de talande 

namnkombinationerna: det är en sammansättning men har också en namnfunktion och en 

djupare betydelse. (Kiviniemi 2006: 98–99) Att bilda dubbelnamn är ganska nytt i Finland. 

I början av 1900-talet blev bindestrecksnamn allt vanligare. Från och med 1980-talet har det 

blivit vanligare att skriva dubbelnamn utan ett bindestreck, vilket har lett till att namnet klart 

uppfattas som ett förnamn. Det är vanligt att bindestrecksnamn uppfattas som två separata 

namn, trots att det är bara ett förnamn. (Lempiäinen 1999: 39) 

I Finland var dubbelnamn, speciellt bindestrecksnamn, i mode i bara några decennier. De 

var populärast i mitten av 1900-talet men på 2000-talet var dubbelnamn inte längre 

modenamn. I mitten av 1900-talet var Anna-Liisa, Sirkka-Liisa, Marja-Liisa, Marja-Leena 

och Kirsi-Marja de populäraste dubbelnamnen bland kvinnor. Bland annat Veli-Matti, Juha-

Pekka, Ari-Pekka, Jari-Pekka och Juha-Matti var de populäraste dubbelnamnen bland män 

på 1960–1980-talen. (Mikkonen 2005: 20) 
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Enligt principen om jämvikt placeras de tyngre elementen i helheter som har flera delar till 

sist. Detta gäller också namn. (Institutet för språk och folkminnen 2015) I finska språket 

talas det om viskurilaki när det gäller denna princip (Saarelma-Paukkala 2017: 38). Enligt 

Saarelma-Paukkala (2017: 38) gäller denna princip särskilt finska namn och namnbruket i 

Finland.  

Andra- och tredjenamn är oftast tre- eller fyrstaviga, förstanamn tvåstaviga (Kiviniemi 2006: 

108). Enstaviga namn är oftast förstanamn. Namnkombinationerna 2 + 2 + 3 och 3 + 2 + 3 

har blivit allt vanligare när det gäller personer som har tre förnamn. Namnkombinationen 2 

+ 2 + 3 betyder att bäraren har ett tvåstavigt första- och andranamn och ett trestavigt 

tredjenamn. Ett exempel på denna namnkombination är Eetu Onni Valtteri. Däremot betyder 

namnkombinationen 3 + 2 + 3 att bäraren har ett trestavigt första- och tredjenamn och ett 

tvåstavigt andranamn. Amanda Elli Aurora är ett bra exempel på denna namnkombination. 

(Saarelma-Paukkala 2017: 38) 

Det är vanligt att förstanamn slutar med en vokal och andra- och tredjenamn med en 

konsonant. Dock brukar de enstaviga namnen som slutar med konsonant användas som 

förstanamn. Sådana namn är bland annat Kim och Frans. Nästan alla vanliga tre- eller 

flerstaviga namn används antingen som andra- eller tredjenamn, inte som förstanamn. 

(Kiviniemi 2006: 108) Enligt Kiviniemi (2006: 88–90) används finska dubbelnamn oftast 

som förstanamn. 

För namn som används mest som andra- och tredjenamn är det typiskt att deras tidsmässiga 

variation är långsammare än hos de namn som används mest som förstanamn. Detta beror 

på att andra- och tredjenamn inte används vid tilltal så mycket som förstanamn och därför 

”slits” dessa namn inte så snabbt. (Saarelma-Paukkala 2017: 39) 
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4 Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras hela materialets kvinnonamn och analyseras materialets 10 

vanligaste kvinnonamn. Också hela materialets mansnamn presenteras och materialets 12 

vanligaste mansnamn analyseras. Jag har valt att analysera 12 vanligaste mansnamn i stället 

för 10, eftersom det finns sådana mansnamn som har lika många bärare (se avsnitt 4.2). De 

vanligaste kvinno- och mansnamnen samt deras varianter och andra former presenteras och 

analyseras i detta kapitel. Namnens historia och ursprung berättas också. Därtill presenteras 

också materialets neutrala namn och bindestrecksnamn i detta kapitel. I slutet av kapitlet 

jämförs 10-i-topplistorna med varandra. 

 

4.1  Kvinnonamn i materialet 

Materialet består av 1 064 individer, varav 524 är kvinnor. Materialets 10 vanligaste 

kvinnonamn, Maria, Linnea/Linnéa, Margareta/Margaretha, Elisabet/Elisabeth, Alice, 

Annikki, Anita, Helena, Eila och Viola, har totalt 225 bärare. Andel de vanligaste namnens 

bärare av alla materialets kvinnor är cirka 43 %. Om variationer av de 10 vanligaste 

kvinnonamnen som förekommer i materialet räknas med, är namnbärarnas andel av alla 

materialets kvinnor cirka 68 %. Detta betyder att den största delen av materialets kvinnor 

bär antingen ett av materialets 10 vanligaste kvinnonamn eller en av dessa namns varianter.  

Materialet omfattar totalt 314 kvinnonamn. Materialets 10 vanligaste kvinnonamn och 

variationerna av dessa namn omfattar 68 namn, vilket betyder att dessa namns andel av alla 

materialets kvinnonamn är cirka 22 %. Detta visar att det finns många kvinnonamn som inte 

är ett av de vanligaste eller en av de vanligaste namnens varianter.  

Bland materialets 10 vanligaste kvinnonamn finns det förnamn av olika ursprung. Att 

definiera namnets ursprung är svårt, eftersom det kan finnas flera tolkningar av ursprunget. 

Om det finns flera tolkningar av namnets ursprung, har en av dessa tolkningar valts ut och 

använts i denna avhandling. Under underrubrikerna för varje namn presenteras flera 

tolkningar av namnets ursprung. 

Om namnet är bibliskt, såsom Maria (Lempiäinen 1999: 150) och Elisabet/Elisabeth 

(Lempiäinen 1999: 78), eller ett helgonnamn, såsom Margareta/Margaretha (Blomqvist 

2002: 149) och Helena (Blomqvist 2002: 157), har det i denna avhandling tolkats som kristet 
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namn. Om namnet är av svenskt ursprung, såsom Linnea/Linnéa (Saarikalle & Suomalainen 

2007: 219), behandlas det som nordiskt namn.  

Om namnet är en finsk variation av något namn av annat ursprung, såsom Annikki som är en 

finsk variant av det kristna namnet Anna (Lempiäinen 1999: 53; Af Klintberg 2005: 408), 

behandlas det som finskt namn i denna avhandling. Också namnet Eila behandlas som finskt 

namn även om det finns flera tolkningar av namnets ursprung (se avsnitt 4.1.9). Några av 

materialets vanligaste kvinnonamn har ett annat ursprung, det vill säga de är av latinskt, 

spanskt eller engelskt ursprung. Av dessa kvinnonamn är Anita en smekform: enligt 

Saarikalle och Suomalainen (2007: 36) är Anita en spansk smekform av Anna. Enligt Af 

Klintberg (2005: 223) är Alice ett engelskt kvinnonamn och Viola är ett latinskt kvinnonamn 

(Wallensteen 2008: 125).  

Bland materialets 10 vanligaste kvinnonamn finns det 4 kristna, 2 finska och 1 nordiskt 

namn. Därtill finns det också 3 namn som har ett annat ursprung, det vill säga de är antingen 

av engelskt, latinskt eller spanskt ursprung. Detta betyder att den största delen av materialets 

vanligaste kvinnonamn är kristna namn och den minsta delen är antingen av nordiskt, 

engelskt, latinskt eller spanskt ursprung. 

I hela materialet finns det sammanlagt 314 kvinnonamn, varav 68 hör till de vanligaste 

namnen eller till varianter av de vanligaste namnen. I materialet finns det också 18 olika 

bindestrecksnamn på kvinnor. Det finns alltså 228 andra kvinnonamn, det vill säga namn 

som inte hör till ovannämnda grupper. Bland dessa 228 kvinnonamn finns det namn av tyskt, 

finskt, franskt, spanskt, nordiskt, lapskt, estniskt, arabiskt och ryskt ursprung. Det finns 

också kristna, engelska, italienska, latinska, persiska och grekiska kvinnonamn. Det finns 

också två förkortade kvinnonamn. De förkortningar som förekommer bland materialets 

kvinnor är E. och M.  

Tyska och forntyska namn samt tyska ombildningar har räknats till tyska namn. Finska namn 

omfattar namn som anses vara finska namn samt förfinskade former av namn. Till franska 

namn räknas namn av franskt ursprung samt franska ombildningar om namn, och till spanska 

namn räknas namn som är av spanska ombildningar om namn och namn som är av spanskt 

ursprung. Nordiska namn omfattar såväl isländska, norska, danska, svenska som 

fornnordiska namn. Lapska namn är namn av lapskt, inte samiskt ursprung. Till estniska 

namn hör både namn av estniskt ursprung och estniska ombildningar om namn. Till arabiska 

namn hör ursprungligen arabiska namn, och till ryska namn hör både ursprungligen ryska 

namn och ryska ombildningar om namn. Kristna namn omfattar såväl bibliska namn som 
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namn på helgon. Till engelska namn hör engelska ombildningar om namn och namn av 

engelskt ursprung. Italienska namn omfattar namn av italienskt ursprung och italienska 

ombildningar, och till latinska namn hör namn av latinskt ursprung. Till persiska 

kvinnonamn hör bara namn av persiskt ursprung, och till grekiska kvinnonamn hör bara 

namn av grekiskt ursprung.  

I figur 1 presenteras fördelningen av dessa 228 kvinnonamn enligt ursprung. Figuren visar 

att den största delen av dessa 228 kvinnonamn är finska namn: det finns 64 namn som är 

finska. Det finns också många nordiska namn, även 49, bland dessa 228 namn. Det finns 

sammanlagt 26 tyska, 22 kristna och 21 latinska kvinnonamn. Den minsta gruppen är 

arabiska namn: det finns bara ett arabiskt namn bland dessa 228 kvinnonamn.  

 

 

 

4.1.1 Maria 

Maria är materialets vanligaste kvinnonamn med 43 bärare. Namnet är mest känt som Jesu 

Moder i den kristna Bibeln, det vill säga det är ett bibliskt namn (Lempiäinen 1999: 150; 

Wallensteen 2008: 89). I katolska länder har namnet också använts som mansnamn (Af 

Klintberg 2005: 95). Det finns flera tolkningar av namnets ursprung. En tolkning är att 

namnet Maria är en grekisk form av arameiskans Mariam som motsvarar också hebreiskans 

Mirjam (Blomqvist 2002: 137; Af Klintberg 2005: 95). En annan tolkning är att namnet är 

tyska 
namn: 

26

finska namn: 64

franska namn: 9

nordiska namn: 49

lapska namn: 2

estniska namn: 3

arabiska namn: 1

spanska namn: 2

ryska namn: 3
kristna 

namn: 22

engelska namn: 7

italienska namn: 2

latinska namn: 21

persiska namn: 2 grekiska namn: 13 förkortade 
namn: 2

Figur 1. 1. Fördelning av materialets 228 kvinnonamn enligt ursprung 
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en latinsk form av hebreiskans Mirjam (Carlsson 1986: 135). Enligt en tolkning är namnet 

ett hebreiskt–arameiskt namn som ursprungligen kommer från den grekiska formen Mariam 

(Saarikalle & Suomalainen 2007: 241).  

Av namnets Maria betydelse finns det inte någon allmänt accepterad tolkning, utan det finns 

flera olika tolkningar (Af Klintberg 2005: 95). Enligt en tolkning har namnet betydelsen ’den 

upphöjda’ och också ’den bedrövade’ (Carlsson 1986: 135). Vilkuna (2005: 151) konstaterar 

att namnets betydelse uppenbarligen är ’efterlängtat barn’. Denna betydelse är bara en av de 

tolkningar som forskare har föreslagit (Lempiäinen 1999: 150; Saarikalle & Suomalainen 

2007: 241). I finländska dokument har namnet Maria förekommit redan på 1300-talet 

(Saarikalle & Suomalainen 2007: 241). I svenskt namnskick har Maria funnits sedan 1344 

(Af Klintberg 2005: 95). Under medeltiden användes namnet inte som dopnamn, eftersom 

det ansågs så heligt. Efter medeltiden, från och med 1500-talet, har namnet använts också 

som dopnamn, både i Finland, Sverige och andra kristna länder. (Af Klintberg 2005: 95; 

Saarikalle & Suomalainen 2007: 241) 

Maria har varit ett verkligen populärt namn i hela världen och det finns många olika former 

av namnet (Saarikalle & Suomalainen 2007: 241). Enligt Af Klintberg (2005: 95–96) är det 

möjligt att Maria är det enda namnet som finns i så många former. Den hebreiska formen 

Mirjam förekommer både i Sverige och Finland. I Finland förekommer också formerna 

Mirjami och Mirja. Den franska formen av namnet, som förekommer också i Sverige, är 

Marie. Den franska formen förekommer också i stavningen Mari. En annan ursprungligen 

fransk form är Marion och den engelska formen är Mary. (Af Klintberg 2005: 96)  

Namn som Maija, Maila, Maiju, Maja, Maj, Maiju, Majken, Marielle, Mariette, Marita, 

Mariaana, Marjaana, Marianne, Marika, Marica, Marjukka och Marjatta är alla diminutiv- 

eller smekformer av Maria. I Finland förekommer också formen Marja, som har tyckts vara 

en grundform till diminutivformen Marjatta. (Vilkuna 2005: 151–152) Namnet Marja kan 

även tolkas som symboliskt namn, eftersom det motsvarar det finska substantivet marja ’bär’ 

(Saarikalle & Suomalainen 2007: 248). Namnet Meeri och dess variant Meri kommer från 

namnets Maria engelska form Mary och är också smekformer av Maria (Vilkuna 2005: 158). 

Meri kan också anses som symboliskt namn, eftersom det är identiskt med det finska 

substantivet meri ’hav’ (Saarikalle & Suomalainen 2007: 258).  

Enligt Blomqvist (1993: 75) var Maria det vanligaste kvinnonamnet bland 

finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Namnet hade 23 694 bärare, varav 4 027 hade det som 

förstanamn. Av namnets varianter var Marianne och Marita också med på listan över de 50 
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vanligaste kvinnonamnen bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Marianne var det 14:e 

och Marita det 17:e vanligaste kvinnonamnet under ifrågavarande tidsperioden. Marianne 

hade 4 920 bärare, varav 1 131 hade det som förstanamn, och Marita hade 3 961 bärare, 

varav 1 188 hade det som förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) Maria var också det vanligaste 

och Marita det 8:e vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet 

(Blomqvist 2006: 56). 

Enligt Kiviniemi (2006: 332–354) var Maria det vanligaste namnet bland finska kvinnor på 

1900-talet. Namnet hade 235 420 bärare, varav endast 21 187 hade det som förstanamn. 

Marjatta, Marja och Maija var namnets Maria enda varianter som var med på listan över de 

50 vanligaste namnen bland finska kvinnor på 1900-talet. Marjatta var det 5:e vanligaste 

kvinnonamnet med 118 550 bärare, varav 5 927 hade det som förstanamn. Marja var det 

21:a och Maija det 31:a vanligaste kvinnonamnet. Marja hade 51 940 bärare, varav 33 241 

hade det som förstanamn, och Maija hade 37 320 bärare, varav 22 765 hade det som 

förstanamn. (Kiviniemi 2006: 332–354) Maria var också det populäraste förnamnet på finsk- 

och svenskspråkiga flickor som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011a; 

Väestörekisterikeskus 2011b). Namnvarianterna Marie och Maya var med på listan över de 

50 populäraste kvinnonamnen bland svenskspråkiga barn som föddes år 2010: Marie var det 

33:e och Maya det 48:e populäraste kvinnonamnet (Väestörekisterikeskus 2011b). Maya är 

en variant av Maija som är en smekform av Maria (Saarikalle & Suomalainen 2007: 231).  

Namnet Maria har totalt 43 bärare i hela materialet. Det finns totalt 82 bärare med namnet 

Maria eller dess varianter. Dessa varianter är Marja, Mirjam, Mirjami, Mirja, Maila, Maj, 

Maija, Mari, Mary, Meri, Maiju, Marie, Marita, Marianne, Marika, Marica, Mariaana och 

Marjatta. Av 43 bärare har bara 3 namnet Maria som förstanamn och bara 4 som tredjenamn. 

Till största delen används också namnets varianter som andra- eller tredjenamn. Marja, 

Mirja, Mary, Maija, Maila, Maiju, Marika, Marica och Meri förekommer bara som 

förstanamn i materialet. Mirjami, Marie, Mari och Mariaana används bara som andranamn 

i materialet. Namnet Maj har en bärare och hon har namnet som tredjenamn. Mirjam har 

totalt 6 bärare, varav ett har namnet som första- och 5 som andranamn. Marianne och 

Marjatta har båda 2 bärare och båda namnen används som första- och andranamn. 

Det finns totalt 14 namn som används som förstanamn i materialet. Dessa namn är till största 

delen tvåstaviga, med undantag av 5 namn, som är trestaviga, och 1 namn, som är fyrstavigt. 

Det finns 9 namn som används som andranamn i materialet och dessa namn är till största 

delen trestaviga. Det finns också 4 undantag: 2 namn är tvåstaviga och 2 är fyrstaviga. Bara 
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3 namn används som tredjenamn. Av dessa är 2 trestaviga och 1 enstavigt. I tabell 1 

presenteras förekomsten av namnet Maria och dess variationer i materialet. Dessutom anges 

hur många gånger namnet och dess variationer förekommer som första-, andra- och 

tredjenamn. Namnen presenteras i fallande ordning gällande antalet bärare. Om det finns 

flera namn som har lika många bärare, anges dessa namn i alfabetisk ordning. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Maria 43 3 36 4 

Marita 10 3 6 1 

Mirjam 6 1 5 0 

Maila 3 3 0 0 

Meri 3 3 0 0 

Marianne 2 1 1 0 

Marjatta 2 1 1 0 

Mary 2 2 0 0 

Maija 1 1 0 0 

Maiju 1 1 0 0 

Maj 1 0 0 1 

Mari 1 0 1 0 

Mariaana 1 0 1 0 

Marica 1 1 0 0 

Marie 1 0 1 0 

Marika 1 1 0 0 

Marja 1 1 0 0 

Mirja 1 1 0 0 

Mirjami 1 0 1 0 

Sammanlagt 82 23 53 6 

 

 

4.1.2 Linnea/Linnéa 

Det svenska kvinnonamnet Linnea/Linnéa är materialets 2:a vanligaste kvinnonamn med 32 

bärare. Namnet motsvarar växtnamnet linnea och är av svenskt ursprung. Det svenska 

växtnamnet baserar sig på det vetenskapliga och latinska namnet Linnæa borealis. 

Skogsblomman fick namnet efter en svensk vetenskapsman som hette Carl von Linné. 

Tabell 1. Tabell 1. Namnets Maria och dess variationers förekomst i materialet. 
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Namnet förekommer i formerna Linnea och Linnéa. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 219) 

Namnet, både utan och med accenten, uttalas med e (Blomqvist 2002: 161).  

Redan på 1800-talet förekom namnet i Finland, men det blev populärt först i början av 1900-

talet. Namnet kom in i finländska almanackan år 1908. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 

219) I Svenskfinland var namnet populärt på 1910-, 20- och 30-talen (Blomqvist 2002: 161). 

I Sverige blev namnet ett modenamn på 1970-talet, men namnet hade varit i mode redan 

tidigare. Namnet har använts i Sverige sedan 1842. (Af Klintberg 2005:  179–180) 

Namnet har varit väldigt populärt bland både finlandssvenska och finska kvinnor. Namnet 

har varit särskilt populärt som andranamn. På 1900-talet hade namnet Linnea eller Linnéa 

också 6 manliga bärare. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 219) Enligt Vilkuna (2005: 165) 

är både Nea och Neea kortformer av namnet. Den finska motsvarigheten för namnet är 

Vanamo, som är också den finska benämningen på växten linnea. Vanamo användes som 

kvinnonamn första gången på 1920-talet, men det blev aldrig ett populärt namn. (Vilkuna 

2005: 143) På 1900-talet hade Vanamo bara 210 bärare i Finland. Av alla bärare hade bara 

16 det som förstanamn. (Kiviniemi 2006: 353) 

Linnea var det 4:e vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981. 

Namnet hade 8 667 bärare, varav 693 hade det som förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) 

Linnea var också det 2:a vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet 

(Blomqvist 2006: 56). Linnea, Nea och Neea används också bland finska kvinnor, men de 

var inte med på listan över de 50 vanligaste finska kvinnonamnen på 1900-talet (Kiviniemi 

2006: 332–354). Linnea var det 19:e populäraste förnamnet på finskspråkiga flickor som 

föddes år 2010, men namnvarianterna Nea och Neea var inte med på listan 

(Väestörekisterikeskus 2011a). Linnea var det 4:e och Linnéa det 10:e populäraste 

kvinnonamnet på svenskspråkiga barn som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011b).  

I materialet förekommer namnet i formerna Linnea, Linnéa och Linéa. Sammanlagt har 

namnet 33 bärare om formen Linéa räknas med. Av 24 bärare har bara 3 namnet Linnea som 

förstanamn. 20 har det som andranamn och 1 har det som tredjenamn. Namnet Linnéa 

förekommer i materialet bara som andranamn. Formen Linéa har bara en bärare som har 

namnet som förstanamn. Det kan märkas att alla dessa namn är trestaviga, vilket betyder att 

namn som används som första-, andra- och tredjenamn är alla trestaviga. Namnets Linnea 

finska motsvarighet Vanamo eller formerna Nea och Neea förekommer inte i materialet. I 

tabell 2 presenteras förekomsten av namnen Linnea, Linnéa och Linéa i materialet och anges 
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antalet första-, andra- och tredjenamn. Namnen presenteras i fallande ordning gällande 

antalet bärare. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Linnea 24 3 20 1 

Linnéa 8 0 8 0 

Linéa 1 1 0 0 

Sammanlagt 33 4 28 1 

 

 

4.1.3 Margareta/Margaretha 

Margareta/Margaretha är det 3:e vanligaste kvinnonamnet i materialet med 28 bärare. Av 

namnets ursprung finns det flera tolkningar. En tolkning är att namnet är av grekiskt ursprung 

(Vilkuna 2005: 150; Wallensteen 2008: 89). En annan tolkning är att namnet är av grekiskt–

latinskt ursprung (Af Klintberg 2005: 252; Saarikalle & Suomalainen 2007: 239). Den tredje 

tolkningen är att namnet är av persiskt ursprung (Blomqvist 2002: 149). Enligt alla 

tolkningar, oberoende av namnets ursprung, är namnets betydelse ’pärla’ (Blomqvist 2002: 

149; Af Klintberg 2005: 252; Vilkuna 2005: 150; Saarikalle & Suomalainen 2007: 239; 

Wallensteen 2008: 89).  

Flera helgon har burit namnet, vilket har lett till att namnet har blivit omtyckt i den katolska 

världen (Blomqvist 2002: 149; Wallensteen 2008: 89). I Norden har namnet varit bland annat 

ett populärt namn på drottningar: drottningen Margareta I, drottningen av Danmark, Norge 

och Sverige, samt drottningen Margarethe II, Danmarks drottning, har exempelvis burit 

namnet (Af Klintberg 2005: 252–253; Saarikalle & Suomalainen 2007: 239). Namnet har 

varit med i finländska almanackan från och med 1700-talet (Saarikalle & Suomalainen 2007: 

239–240). I Finland var namnet populärt i början av 1900-talet, särskilt på 1930- och 1940-

talet (Blomqvist 2002: 149; Saarikalle & Suomalainen 2007: 240).  

Det finns flera former av namnet Margareta/Margaretha.  Engelska former är Madge, 

Maggie, Meg och Peggy och tyska former är Marga, Margret och Meta. I Frankrike 

förekommer formerna Margot, Marguerite och Marjorie och i Italien har namnet formerna 

Margherita och Rita. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 240) En del av dessa utländska 

Tabell 2. Tabell 2. Namnens Linnea, Linnéa och Linéa förekomst i materialet. 
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former, bland annat Margot, Maggie, Meta och Peggy, förekommer också bland 

finlandssvenskarna (Blomqvist 2002: 149). I Finland finns det också andra smekformer för 

namnet, såsom Marketta, Marjetta, Margetta, Maarit och Reetta (Vilkuna 2005: 150). Det 

är också möjligt att det finska namnet Riitta är en kortform av Margareta. Det finns flera 

tolkningar av namnets ursprung: det kan vara en förfinskad form av Birgitta eller en finsk 

form av det italienska Rita, som är en smekform av Margareta. (Saarikalle & Suomalainen 

2007: 319–320) Riitta används ofta som förled i sammansatta namn (Vilkuna 2005: 194). 

Formerna som förekommer i materialet är Margareetta, Margit, Greta, Gretel, Grethel, 

Maggie och Märta/Märtha. Enligt Lempiäinen (1999: 149–150) är Margareetta en 

förfinskad form av Margareta. Av kortformens Margit ursprung finns det flera tolkningar. 

Enligt Lempiäinen (1999: 150) är det ursprungligen en italiensk form av Margareta, medan 

Saarikalle och Suomalainen (2007: 240) konstaterar att namnet är en svensk form av 

Margareta. Greta är en tysk kortform av Margareta och Gretel är en smekform av Greta. I 

Finland används också förfinskade former av dessa namn. Greta blev Greeta och Greetta 

och senare också Kreetta, Kreeta, Reetta och Reeta. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 111) 

Enligt Vilkuna (2005: 150) är Maggie en engelsk form av Margareta, men Lempiäinen 

(1999: 146) konstaterar att namnet kan vara en kortform av både Margareta och Magdalena. 

Märta/Märtha är en svensk kortform av Margareta (Saarikalle & Suomalainen 2007: 280). 

Enligt Blomqvist (1993: 75) var Margareta/Margaretha det 2:a vanligaste kvinnonamnet 

bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Namnet hade 10 107 bärare, varav 1 010 hade 

det som förstanamn. Margit var det 33:e vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna. 

Namnet hade 2 218 bärare, varav 1 774 hade det som förstanamn. Smekformen Greta är 

också med på listan över de 50 vanligaste kvinnonamnen bland finlandssvenskarna cirka 

1881–1981. Det var det 47:e vanligaste kvinnonamnet. (Blomqvist 1993: 75) Margareta var 

det 3:e vanligaste och Margit det 12:e vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna på 

1920-talet (Blomqvist 2006: 56). Margareta, Margareetta eller Margaretha är inte med på 

listan över de 50 vanligaste namnen på finska kvinnor på 1900-talet, men den finska 

smekformen Maarit av namnet var det 15:e vanligaste namnet bland finska kvinnor på 1900-

talet. Namnet hade 57 350 bärare, varav 10 896 hade det som förstanamn. Riitta var det 22:e 

vanligaste namnet bland finska kvinnor på 1900-talet. Namnet hade 44 890 bärare, varav 

29 627 hade det som förstanamn. (Kiviniemi 2006: 332–354) Margareta var det 43:e 

populäraste förnamnet på svenskspråkiga flickor som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 

2011b).  
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Margareta/Margaretha har sammanlagt 28 bärare i materialet, varav bara 4 har det som 

första- och bara 1 som tredjenamn. Det kan sägas att namnet var ett populärt andranamn 

bland materialets namnbärare. Namnets finska form Margareetta har bara en bärare och hon 

har namnet som andranamn. Formen Margit har 10 bärare, varav alla har det som 

förstanamn. Varianterna Greta, Gretel och Grethel förekommer sammanlagt 12 gånger i 

materialet och alla bärare har namnet som förstanamn. Varianterna Maggie, Märtha och 

Märta förekommer också bara som förstanamn i materialet.  

Det finns totalt 9 namn som används som förstanamn i materialet. Dessa namn är till största 

delen tvåstaviga, med undantag av 2 namn, som är fyrstaviga. Det finns 3 namn som används 

som andranamn i materialet och dessa namn är alla fyrstaviga. Bara 1 namn används som 

tredjenamn och det är fyrstavigt. I tabell 3 presenteras förekomsten av namnet Margareta 

och dess variationer i materialet. I tabellen anges också antalet första-, andra- och 

tredjenamn. Namnen presenteras i fallande ordning gällande antalet bärare, med undantag 

av namnet Margaretha vars antal bärare anges strax efter Margareta. Om det finns flera 

namn som har lika många bärare, anges dessa namn i alfabetisk ordning. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Margareta 26 3 22 1 

Margaretha 2 1 1 0 

Margit 10 10 0 0 

Greta 6 6 0 0 

Gretel 5 5 0 0 

Märta 5 5 0 0 

Grethel 1 1 0 0 

Maggie 1 1 0 0 

Margareetta 1 0 1 0 

Märtha 1 1 0 0 

Sammanlagt 58 33 24 1 

 

 

 

 

Tabell 3. bell 3. Namnets Margareta/Margaretha och dess variationers förekomst i materialet. 
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4.1.4 Elisabet/Elisabeth 

Elisabet/Elisabeth är det 4:e vanligaste kvinnonamnet i materialet med 24 bärare. Elisabet 

är ett bibliskt namn: det förekommer både i Gamla testamentet och i Lukasevangeliet. 

Namnet är också ett helgonnamn. (Lempiäinen 1999: 78) Namnet är en grekisk form av det 

hebreiska namnet Elisheba (Carlsson 1986: 58; Blomqvist 2002: 241). Det finns flera 

tolkningar av namnets betydelse. En tolkning är att namnet betyder ’Gud är min ed’ 

(Lempiäinen 1999: 78; Vilkuna 2005: 70; Saarikalle & Suomalainen 2007: 83). En annan 

tolkning är att namnet betyder ’Gud är fullkomlighet’ (Carlsson 1986: 58; Af Klintberg 

2005: 385; Wallensteen 2008: 50). Enligt den tredje tolkningen är namnets betydelse ’Gud 

är mitt löfte’ eller ’Gud är fullkomlig’ (Blomqvist 2002: 241). 

För första gången förekom namnet i Sverige år 1286. Då var stavningen Elizabet, men under 

1500-talet blev också formen Elisabet vanligare (Af Klintberg 2005: 385–386). Det äldsta 

finska belägget för namnet är från år 1439 (Saarikalle & Suomalainen 2007: 83). Namnet 

blev ett modenamn i Sverige på 1950-talet (Af Klintberg 2005: 385–386). I Finland var 

namnet särskilt populärt i början av 1900-talet (Saarikalle & Suomalainen 2007: 84). Namnet 

har använts vanligtvis som andra- eller också tredjenamn (Blomqvist 2002: 241; Saarikalle 

& Suomalainen 2007: 84). 

Det finns många olika former av namnet. De nordiska formerna av namnet är Elsa, Else, 

Lisa och Betty. Elise, Ilse, Lisabet och Liesa är tyska former av namnet, Eliza, Lizzie och 

Lissy engelska och Lisette är den franska formen av namnet. I Ungern används formerna 

Erzsébet och Erzsi för namnet. Den ryska formen av namnet är Jelizaveta. Betta, Bettina och 

Elisa är italienska former, men Elisa används också i Finland. Andra former av Elisabet som 

används i Finland är Liisa, Liisi och Eliisa. (Vilkuna 2005: 70, 142) Elsie är också en 

kortform av namnet (Wallensteen 2008: 51). Lilja är namnets smekform och det hör till en 

namngrupp som består av namn som Lillian, Lilian, Lily, Lilly och Lilli. Alla dessa namn är 

smekformer av Elisabet. (Vilkuna 2005: 142) Lis är också en kortform av Elisabet och det 

är ursprungligen engelskt (Carlsson 1986: 126). 

Enligt Blomqvist (1993: 75) var Elisabet det 3:e och Elisabeth det 8:e vanligaste 

kvinnonamnet bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Elisabet hade 9 302 bärare, varav 

186 hade det som förstanamn, och Elisabeth hade 6 681 bärare, varav 200 hade det som 

förstanamn. Den nordiska formen Elsa var det 29:e vanligaste kvinnonamnet bland 

finlandssvenskarna under ifrågavarande tidsperiod. Namnet hade 2 450 bärare, varav bara 

147 hade det som andra- eller tredjenamn. (Blomqvist 1993: 75) Elisabet var också det 4:e 
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vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 2006: 56). 

Enligt Kiviniemi (2006: 332–354) var Elisabet det 33:e vanligaste namnet bland finska 

kvinnor på 1900-talet. Namnet hade 35 460 bärare, varav 709 hade det som förstanamn. Den 

finska formen Liisa var det 7:e vanligaste namnet bland finska kvinnor på 1900-talet. 

Namnet hade 96 140 bärare, varav 29 803 hade det som förstanamn. (Kiviniemi 2006: 332–

354) 

Elisabeth var det 3:e och Elisabet det 26:e populäraste förnamnet på svenskspråkiga flickor 

som föddes år 2010. Namnvarianten Elsa var också med på listan över de 50 populäraste 

kvinnonamnen bland svenskspråkiga barn som föddes år 2010: det var det 30:e populäraste 

kvinnonamnet. (Väestörekisterikeskus 2011b) Varken Elisabet eller Elisabeth var med på 

listan över de 50 populäraste kvinnonamnen bland finskspråkiga barn som föddes år 2010, 

men namnvarianten Elsa var det 42:a populäraste kvinnonamnet på listan 

(Väestörekisterikeskus 2011a). 

Formerna som förekommer i mitt material, förutom Elisabet och Elisabeth, är Elsa, Else, 

Elsie, Elise, Ilse, Lilly och Liisa. Namnet Elisabet/Elisabeth och dess varianter har 

sammanlagt 41 bärare i materialet. I materialet används Elisabet/Elisabeth bara som andra- 

eller tredjenamn. Av 19 namnbärare har 15 namnet Elisabet som andra- och 4 som 

tredjenamn. Elisabeth har sammanlagt 5 namnbärare, varav 4 har namnet som andra- och 1 

som tredjenamn. Varianterna Elsa, Elsie, Ilse och Lilly används bara som förstanamn. Dessa 

varianter har sammanlagt 7 bärare i materialet. Else har 4 bärare, varav 3 har namnet som 

andra- och bara 1 som förstanamn. Elise har bara en bärare och hon har namnet som 

andranamn. Av 5 namnbärare har 3 namnet Liisa som första- och 2 som andranamn.  

Det finns 6 namn som används som förstanamn i materialet. Alla av dessa är tvåstaviga. Det 

finns 5 namn som används som andranamn i materialet. Bland dessa namn finns det 2 

fyrstaviga, 2 tvåstaviga och 1 trestavigt namn. Bara 2 namn används som tredjenamn och de 

är båda fyrstaviga. I tabell 4 presenteras förekomsten av Elisabet/Elisabeth och dess 

variationer i materialet. Dessutom anges hur många gånger namnet och dess variationer 

förekommer som första-, andra- och tredjenamn. Namnen presenteras i fallande ordning 

gällande antalet bärare. Om det finns flera namn som har lika många bärare, anges dessa 

namn i alfabetisk ordning. 
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Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Elisabet 19 0 15 4 

Elisabeth 5 0 4 1 

Liisa 5 3 2 0 

Elsa 4 4 0 0 

Else 4 1 3 0 

Elise 1 0 1 0 

Elsie 1 1 0 0 

Ilse 1 1 0 0 

Lilly 1 1 0 0 

Sammanlagt 41 11 25 5 

 

 

4.1.5 Alice 

Alice är det 5:e vanligaste kvinnonamnet i materialet med 19 bärare. Av namnets ursprung 

finns det flera tolkningar. En tolkning är att namnet är ett engelskt kvinnonamn. Enligt denna 

tolkning har namnet sina rötter i ett forngermanskt eller forntyskt namn, Adalheidis eller 

Adelheid. Namnet har betydelsen ’ädel’ och ’ljus’, ’ädel’, ’ädelt väsen’ eller ’av ädel familj’. 

(Carlsson 1986: 24; Af Klintberg 2005: 223) Enligt en annan tolkning är namnet en fransk 

kortform av flera gamla namn som Adelheid, Aleksandra och Elisabet (Lempiäinen 1999: 

48; Vilkuna 2005: 39). Den tredje tolkningen är att namnet är både en engelsk och fransk 

form av Adelheid, som är ett tyskt namn med betydelsen ’av ädel stam’ (Wallensteen 2008: 

32). 

I England har namnet varit särskilt populärt inom den kungliga familjen (Carlsson 1986: 24). 

Alice har varit och är fortfarande ett populärt kvinnonamn i hela Europa. Namnet blev allt 

vanligare genom barnboken Alice i Underlandet (1865) av Lewis Carrolls. (Lempiäinen 

1999: 48; Blomqvist 2002: 145) Första gången kom namnet i bruk i Sverige år 1841. För 

första gången blev det ett modenamn i Sverige i slutet av 1800-talet. I Sverige blev namnet 

ett modenamn på nytt på 1990-talet. (Af Klintberg 2005: 223) Namnet har varit vanligt 

särskilt i Sverige och England. I Finland används namnet mest som andranamn. (Vilkuna 

2005: 39) Namnet har också latiniserats till Alicia, och en populär variation av namnet är 

Alison (Af Klintberg 2005: 223). Denna variation är populär särskilt i Skottland (Blomqvist 

Tabell 4. bell 4. Namnets Elisabet/Elisabeth och dess variationers förekomst i materialet. 
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2002: 145). Det finns gott om varianter av namnet Alice. I Finland används bland annat 

varianterna Alicia, Aliisa, Aliise, Alisa, Alise, Alison, Alissa och Alyssa. (Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 26)  

Enligt Blomqvist (1993: 75) var Alice det 10:e vanligaste kvinnonamnet bland 

finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Namnet hade 6 048 bärare, varav bara 604 hade det 

som förstanamn (Blomqvist 1993: 75). Enligt Blomqvist (2006: 56) var Alice inte med på 

listan över de 20 vanligaste kvinnonamnen bland finlandssvenskarna på 1920-talet. Namnet 

var dock bland de 20 vanligaste kvinnonamnen bland finlandssvenskarna från 1930-talet till 

1950-talet och blev ett modenamn igen på 1990-talet (Blomqvist 2006: 56–57). 

 Enligt Kiviniemi (2006: 332–354) var varken Alice eller dess finska former med på listan 

över de 50 vanligaste finska kvinnonamn på 1900-talet. Alice var det 13:e populäraste 

förnamnet på svenskspråkiga flickor som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011b). 

Namnet var inte med på listan över de 50 populäraste kvinnonamnen bland finskspråkiga 

barn som föddes år 2010, men namnvarianten Alisa var det 29:e populäraste kvinnonamnet 

på listan (Väestörekisterikeskus 2011a). 

I materialet förekommer namnet Alice och dess två finska varianter Alisa och Aliisa. Alla 

dessa namn har sammanlagt 22 bärare i materialet och alla namnbärare har namnen som 

andra- eller tredjenamn. Dessa namn förekommer inte som förstanamn i materialet, men alla 

av dessa förekommer som andranamn. Av dessa namn är 2 trestaviga och 1 tvåstavigt. Bara 

1 namn förekommer som tredjenamn, och det är tvåstavigt. I tabell 5 presenteras 

förekomsten av namnen Alice, Alisa och Aliisa i materialet och anges antalet första-, andra- 

och tredjenamn. Namnen presenteras i fallande ordning gällande antalet bärare. 

 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Alice 19 0 18 1 

Aliisa 2 0 2 0 

Alisa 1 0 1 0 

Sammanlagt 22 0 21 1 

 

 

Tabell 5. bell 5. Namnens Alice, Alisa och Aliisa förekomst i materialet. 
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4.1.6 Annikki 

Annikki är det 6:e vanligaste kvinnonamnet i materialet med 18 bärare. Enligt en tolkning är 

Annikki en finsk smekform av kvinnonamnet Anna (Lempiäinen 1999: 53; Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 43). En annan tolkning är att Annikki är en finsk form av Annika. Annika 

är ändå en diminutivform av Anna (Af Klintberg 2005: 156), vilket betyder att båda 

tolkningarna egentligen är desamma.  

Anna är en grekisk form av det hebreiska Channah eller Hannah med betydelsen ’nåd’ 

(Lempiäinen 1999: 52; Blomqvist 2002: 256). Namnet är bibliskt och har blivit populärt 

genom Jungfru Marias moder Anna (Af Klintberg 2005: 408). Anna var ett av den kristna 

världens populäraste kvinnonamn på 1300-talet (Blomqvist 2002: 256). I Sverige förekom 

namnet Anna redan i slutet av 1200-talet. Namnet blev populärt i Sverige i slutet av 1800-

talet. (Af Klintberg 2005: 409) Anna kom in i finländska almanackan i början av 1700-talet. 

Namnet är ett av de vanligaste och populäraste namnen i Finland och i hela världen. 

(Saarikalle & Suomalainen 2007: 38) 

Namnet Anna har flera varianter och Annikki är en av dem (Saarikalle & Suomalainen 2007: 

38). Därtill finns det en variant, Anne, som är både fransk, engelsk och tysk och varianten 

Annie är en engelsk smekform av namnet. (Af Klintberg 2005: 409) Anneli är en variant av 

namnet, men det finns åtminstone två tolkningar av dess ursprung. Enligt en tolkning är 

namnet en smekform av Anna, och enligt en annan tolkning är Anneli en kortform av den 

svenska sammansättningen Anne-Louise. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 40) Det finns 

också flera tolkningar av variationens Nanna ursprung. Enligt en tolkning är namnet en 

smekform av Anna eller Marianne. Denna tolkning används bland annat i Tyskland och i 

Estland. (Lempiäinen 1999: 167) Nanna används också som smeknamn på kvinnor med 

förnamn såsom Anna, Johanna eller Susanna (Saarikalle & Suomalainen 2007: 281). Nancy 

är en engelsk smekform av namnet Anna och Nina är en rysk kortform av Annika, som är en 

smekform av Anna (Carlsson 1986: 144, 146).  

Kvinnonamnet Annikki har blivit populärt i Finland genom det finska nationaleposet 

Kalevala, där Annikki är syster till Ilmarinen (Vilkuna 2005: 43). Annikki var det 8:e 

vanligaste namnet bland finska kvinnor på 1900-talet. Namnet hade 93 460 bärare, varav 4 

673 hade det som förstanamn. (Kiviniemi 2006: 332–354) Kvinnonamnet Anna har varit 

populärt särskilt bland finlandssvenskarna och det var det 6:e vanligaste kvinnonamnet bland 

finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Bland finlandssvenskarna hade namnet 7 617 bärare, 
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varav 6 702 hade det som förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) Anna var det 9:e vanligaste 

kvinnonamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 2006: 56). 

Enligt Kiviniemi (2006: 332–354) var Anna det 12:e vanligaste namnet bland finska kvinnor 

på 1900-talet. Namnet hade 69 420 bärare, varav 57 618 hade det som förstanamn. Bland 

smekformerna av Anna har Anne och Anneli varit allra populäraste bland finska kvinnor. 

Anne var det 37:e och Anneli det 3:e vanligaste namnet bland finska kvinnor på 1900-talet. 

Av 136 320 bärare hade bara 6 816 Anneli som förstanamn. Anne har varit ett populärt 

förstanamn: av 34 720 bärare hade 30 900 det som förstanamn. (Kiviniemi 2006: 332–254) 

Annikki var inte med på listan över de 50 populäraste kvinnonamnen bland finskspråkiga 

barn som föddes år 2010, men både Anna och Anni var med på listan. Anna var det 22:a och 

Anni det 23:e populäraste kvinnonamnet på listan. (Väestörekisterikeskus 2011a) Anna var 

det 12:e populäraste förnamnet på svenskspråkiga flickor som föddes år 2010 

(Väestörekisterikeskus 2011b).  

I materialet förekommer 8 olika smekformer av Anna, varav Annikki är en. Andra former 

som förekommer i materialet är Anne, Annie, Anni, Anneli, Nanna, Nina och Nancy. Av alla 

18 namnbärare med namnet Annikki, har bara 5 namnet som första-, 12 som andra- och 1 

som tredjenamn. I materialet har Anna 10 bärare, varav 9 har namnet som första- och bara 1 

som andranamn. Namnvarianterna Anne, Annie, Anni, Nanna, Nina och Nancy förekommer 

bara som förstanamn. Anneli har 4 bärare, varav 1 har namnet som andra- och 3 som 

förstanamn. Det finns sammanlagt 43 namnbärare med namnet Annikki, Anna eller någon 

variant av namnet Anna i materialet. 

Alla 9 namn används som förstanamn i materialet. Till största delen är dessa namn 

tvåstaviga, med undantag av 2 namn, som är båda trestaviga. I materialet används 3 namn 

som andranamn. Av dessa är 2 trestaviga och 1 tvåstavigt. Bara 1 namn används som 

tredjenamn, och detta namn är trestavigt. I tabell 6 presenteras förekomsten av 

namnvariationen Annikki, dess grundform Anna och grundformens variationer i materialet. 

Dessutom anges antalet första-, andra- och tredjenamn. Namnen presenteras i fallande 

ordning gällande antalet bärare. Om det finns flera namn som har lika många bärare, anges 

dessa namn i alfabetisk ordning. 
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Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Annikki 18 5 12 1 

Anna 10 9 1 0 

Anni 5 5 0 0 

Anneli 4 3 1 0 

Annie 2 2 0 0 

Anne 1 1 0 0 

Nanna 1 1 0 0 

Nancy 1 1 0 0 

Nina 1 1 0 0 

Sammanlagt 43 28 14 1 

 

 

4.1.7 Anita 

Anita är materialets 7:e vanligaste kvinnonamn med 17 bärare. Anita är också en 

diminutivform av Anna (Wallensteen 2008: 34). Det är en smekform av spanskt ursprung. 

Smekformen används både för namnet Anna och Juanita. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 

36) Enligt Wallensteen (2008: 34) har namnet betydelsen ’lilla Anna’. Namnet spreds till 

Finland och Sverige under senare hälften av 1800-talet (Saarikalle & Suomalainen 2007: 

36). För första gången förekom namnet i Sverige år 1864. Namnet blev ett modenamn i 

Sverige på 1920- och 30-talen. (Af Klintberg 2005: 308) Samtidigt blev namnet ett 

modenamn också i Svenskfinland (Blomqvist 2002: 218). I Finland blev namnet populärt 

lite senare och det nådde sin höjdpunkt på 1940- och 50-talet (Saarikalle & Suomalainen 

2007: 36).  

Anita var det 16:e vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981. 

Namnet hade 4 316 bärare, varav 1 467 hade det som förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) Det 

var också det 6:e vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet 

(Blomqvist 2006: 56). Namnet var inte med på listan över de 50 vanligaste namnen på finska 

kvinnor på 1900-talet (Kiviniemi 2006: 332–354). Namnet var inte heller med på listorna 

över de 50 populäraste kvinnonamnen bland finsk- och svenskspråkiga barn som föddes år 

2010 (Väestörekisterikeskus 2011a; Väestörekisterikeskus 2011b). I materialet förekommer 

namnet Anita 17 gånger. 9 namnbärare har namnet som första- och 8 som andranamn. I 

Tabell 6. bell 6. Namnens Annikki, Anna och variationers av Anna förekomst i materialet. 
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materialet används namnet inte som tredjenamn. Eftersom Anita är ett trestavigt namn, 

betyder det att ett trestavigt namn används både som förstanamn och som andranamn. 

 

4.1.8 Helena 

Helena är materialets 8:e vanligaste kvinnonamn med 16 bärare. Helena är ett av de klassiska 

kvinnonamnen i den kristna världen. Namnet är av grekiskt ursprung och ingår i namnet på 

en grekisk solgud, Helios. (Blomqvist 2002: 157) Enligt Blomqvist (2002: 157) har namnet 

betydelsen ’ljus’, men enligt Af Klintberg (2005: 267) är betydelsen ’den strålande’, 

’skinande’. Wallensteen (2008: 67) konstaterar att namnets betydelse är ’fackla’ eller ’den 

lysande’.  

I Sverige var Helena ett populärt namn särskilt på 1960- och 70-talen (Af Klintberg 2005: 

268). I Svenskfinland var Helena vanligt på 1900-talet och på 1960-talet var namnet det 

tredje vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna. Namnet har använts mest som 

andra- eller tredjenamn. I Svenskfinland har också andra former av namnet, såsom Helen 

och Helene förekommit. (Blomqvist 2002: 157)  

Helena har kommit till Finland genom Sverige (Vilkuna 2005: 92). I Finland har namnet 

varit ett av de vanligaste andra- eller tredjenamnen på kvinnor. Namnet var populärast i 

Finland i mitten av 1900-talet. Helena har redan länge varit ett populärt namn i många länder 

och namnet har flera variationer. Namnets finska variationer är bland annat Elina, Helinä 

och Heljä. Helen är den engelska formen och Elaine den franska formen av namnet.  I Italien 

och Spanien används formen Elena och i Ryssland används formen Jelena. Den ungerska 

formen av namnet är Ilona. Hellin är också en finsk–karelsk variant av Helena. (Saarikalle 

& Suomalainen 2007: 121, 125, 145) Elin är den försvenskade formen av namnet (Af 

Klintberg 2005: 267). Enligt Wallensteen (2008: 51) är Ellen en engelsk kortform av 

Eleonora eller en dansk form av Elin, vilket betyder att det är en variant av Helena. 

I Finland anses Elna som en variant av Helena, medan det anses att vara en smekform av 

Eleonora i Tyskland. Ella är också ett kvinnonamn vars ursprung är oklart. I Finland tycker 

man att det kommer från Helena eller Eleonora, och i Tyskland tycker man att namnet är en 

kortform av Elisabet. I Sverige anses Ella som en variant antingen av Eleonora, Elisabet 

eller Gabriella. Nelly är också en kortform av både Eleonora och Helena. (Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 84, 88–89, 284) I denna avhandling behandlas Elna, Ella och Nelly som 

smekformer av Helena.  
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Enligt Blomqvist (1993: 75) var Helena det 5:e vanligaste kvinnonamnet bland 

finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Helena hade 7 928 bärare, varav 1 109 hade det som 

förstanamn. Elin var det 30:e och Ellen det 34:e vanligaste kvinnonamnet bland 

finlandssvenskarna. Både Elin och Ellen har varit populära förstanamn: Elin hade 2 324 

bärare, varav 2 045 hade det som förstanamn, och Ellen hade 2 117 bärare, varav bara 211 

hade det som andra- eller tredjenamn.  (Blomqvist 1993: 75) Helena var också det 7:e 

vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 2006: 56). 

Enligt Kiviniemi (2006: 332–354) var Helena det 2:a vanligaste namnet bland finska kvinnor 

på 1900-talet. Namnet hade 143 600 bärare, varav 14 360 hade det som förstanamn. Namnets 

variation Elina har varit populärt bland finska kvinnor. Det var det 11:e vanligaste namnet 

bland finska kvinnor på 1900-talet och hade 69 470 bärare, varav 15 283 hade det som 

förstanamn. (Kiviniemi 2006: 332–354) 

Helena var det 28:e populäraste förnamnet på finskspråkiga flickor som föddes år 2010. 

Också namnvarianterna Ella, Elina och Ellen var med på listan. Ella var det 18:e, Elina det 

20:e och Ellen det 36:e populäraste förnamnet på listan. (Väestörekisterikeskus 2011a) 

Helena var det 24:e populäraste kvinnonamnet på svenskspråkiga barn som föddes år 2010. 

Namnvarianterna Elin, Ellen och Ella var också med på listan: Elin var det 15:e, Ellen det 

18:e och Ella det 21:a populäraste förnamnet på listan. (Väestörekisterikeskus 2011b) 

I materialet förekommer 7 varianter för namnet Helena. I materialet finns det sammanlagt 

29 belägg för namnet Helena och dess varianter. Varianterna som förekommer i materialet 

är Elna, Nelly, Ilona, Elina, Ellen, Ella och Hellin. Av 16 bärare har bara 2 namnet Helena 

som första- och 14 som andranamn. I materialet förekommer Elna, Nelly, Ella och Ellen bara 

som förstanamn och Ilona, Elina och Hellin förekommer bara som andranamn. Varken 

Helena eller dess variationer förekommer som tredjenamn i materialet. 

Det finns 5 namn som används som förstanamn. Till största delen är dessa namn tvåstaviga, 

med undantag av 1 namn, som är trestavigt. Det finns 4 namn som används som andranamn. 

Av dessa är 3 trestaviga och 1 tvåstavigt. I tabell 7 presenteras förekomsten av Helena och 

dess variationer i materialet. Dessutom anges hur många gånger namnet och dess variationer 

förekommer som första-, andra- och tredjenamn. Namnen presenteras i fallande ordning 

gällande antalet bärare. Om det finns flera namn som har lika många bärare, anges dessa 

namn i alfabetisk ordning. 
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Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Helena 16 2 14 0 

Elina 3 0 3 0 

Elna 3 3 0 0 

Ellen 2 2 0 0 

Ilona 2 0 2 0 

Ella 1 1 0 0 

Hellin 1 0 1 0 

Nelly 1 1 0 0 

Sammanlagt 29 9 20 0 

 

 

4.1.9 Eila 

Eila är det 9:e vanligaste kvinnonamnet i materialet med 15 bärare. Av namnets ursprung 

finns det flera tolkningar. Enligt en tolkning är namnet ursprungligen finskt eller lapskt och 

kommer från det fornnordiska namnet Helga, som betyder ’den heliga’ (Carlsson 1986: 56, 

87). En annan tolkning är att Eila är ett finskt namn som motsvarar det norska namnet Eili 

(Vilkuna 2005: 68; Wallensteen 2008: 49). Namnet kan också komma från de iriska namnen 

Eileen och Aileen, vilka går tillbaka till Evelyn eller Helena (Vilkuna 2005: 68; Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 78).  

I Sverige förekom namnet för första gången på 1910-talet (Carlsson 1986: 56). I Finland var 

namnet populärast från 1920-talet till 60-talet. Namnet blev särskilt populärt genom 

huvudfiguren i romanen Tuskaa (1907) av Väinö Kataja. (Vilkuna 2005: 68) Eila var det 

30:e vanligaste namnet bland finska kvinnor på 1900-talet. Namnet hade 37 580 bärare, 

varav bara 2 630 hade det som förstanamn. (Kiviniemi 2006: 332–354) I materialet finns det 

sammanlagt 15 belägg för namnet Eila. Av 15 bärare har 14 namnet som första- och bara 1 

som andranamn. Namnet förekommer inte som tredjenamn i materialet. Eila är ett tvåstavigt 

namn, vilket betyder att ett tvåstavigt namn används både som förstanamn och som 

andranamn i materialet. 

 

Tabell 7. bell 7. Namnets Helena och dess variationers förekomst i materialet. 
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4.1.10 Viola 

Viola är det 10:e vanligaste kvinnonamnet i materialet med 13 bärare. Namnet är 

ursprungligen latinskt och betyder ’viol’ (Carlsson 1986: 191; Wallensteen 2008: 125). 

Enligt Af Klintberg (2005: 361) kan namnet vara också en kortform av Violetta, vilket är ett 

italienskt kvinnonamn. I Sverige förekom namnet för första gången år 1844. Namnet var 

populärt i Sverige på 1910- och 20-talen. (Af Klintberg 2005: 361) I Svenskfinland var Viola 

ett modenamn på 1900-talet, särskilt på 20-, 30- och 40-talet (Blomqvist 2002: 117). I 

Finland har namnet varit populärt särskilt bland finlandssvenskarna (Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 414). Bland finska kvinnor var namnet populärast på 1920- och 30-talet 

(Vilkuna 2005: 251).  

Viol är en svensk variant av namnet, men det används bara i dubbelnamn, till exempel i 

namnet Maj-Viol (Blomqvist 2002: 117). Orvokki är den direkta finska översättningen av 

namnet. Orvokki är också namnet på växten viol. (Vilkuna 2005: 251) Enligt Blomqvist 

(1993: 75) var Viola det 19:e vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna cirka 1881–

1981. Av 3 483 bärare hade bara 383 det som förstanamn (Blomqvist 1993: 75). Det var 

också det 10:e vanligaste kvinnonamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 

2006: 56). Viola var det 36:e populäraste förnamnet på svenskspråkiga flickor som föddes 

år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011b). 

Enligt Kiviniemi (2006: 332–354) var Viola inte med de 50 vanligaste namnen på finska 

kvinnor på 1900-talet, men den finska motsvarigheten till namnet, Orvokki, var det 25:e 

vanligaste namnet bland finska kvinnor under ifrågavarande tidsperiod med 42 770 bärare, 

varav bara 855 hade det som förstanamn. Enligt Blomqvist (1993: 75) och Kiviniemi (2006: 

332–354) har Viola och Orvokki använts mest som andra- eller tredjenamn.  

I materialet finns det sammanlagt 16 belägg för namnen Viola och Orvokki. Av dessa 16 bär 

13 namnet Viola och 3 namnet Orvokki. Av 13 namnbärare har 1 namnet Viola som första-, 

11 som andra- och 1 som tredjenamn. Namnet Orvokki används både som första-, andra- och 

tredjenamn. Orvokki är ett trestavigt namn och Viola är ett tvåstavigt namn, vilket betyder 

att ett trestavigt och ett tvåstavigt namn används som första-, andra- och tredjenamn i 

materialet. I tabell 8 presenteras förekomsten av namnet Viola och dess finska motsvarighet 

Orvokki. Dessutom anges antalet första-, andra- och tredjenamn. Namnen presenteras i 

fallande ordning gällande antalet bärare. 
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Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Viola 13 1 11 1 

Orvokki 3 1 1 1 

Sammanlagt 16 2 12 2 

 

 

4.2  Mansnamn i materialet 

Materialet består av 1 064 individer, varav 536 är män. Materialets 12 vanligaste mansnamn 

har totalt 252 bärare. Andel de vanligaste namnens bärare av alla materialets män är cirka 

47 %. Om variationer av de 12 vanligaste mansnamnen som förekommer i materialet räknas 

med, är namnbärarnas andel av alla materialets män cirka 64 %. Detta betyder att den största 

delen av materialets män bär antingen ett av materialets 12 vanligaste mansnamn eller en av 

dessa namns variationer. 

Materialet omfattar sammanlagt 288 mansnamn. Materialets 12 vanligaste mansnamn och 

variationerna av dessa namn omfattar 46 namn, vilket betyder att dessa namns andel av alla 

materialets mansnamn är cirka 16 %. Detta visar att det finns många sådana mansnamn i 

materialet som inte hör till de vanligaste namnen eller till dessa namns varianter. 

Materialets vanligaste mansnamn är Karl/Carl med 44 bärare. Erik har 30 bärare och är det 

2:a vanligaste mansnamnet i materialet. Med 26 namnbärare är Vilhelm/Wilhelm materialets 

3:e vanligaste mansnamn. Det 4:e vanligaste mansnamnet i materialet är Sven med 24 bärare. 

I materialet finns det 19 belägg för namnet Gustav/Gustaf och 19 belägg för Gunnar. 

Eftersom dessa namn har lika många bärare i materialet, är de båda materialets 5:e vanligaste 

mansnamn. Det 6:e vanligaste mansnamnet i materialet är Johannes med 18 bärare. Olavi 

har totalt 16 namnbärare och är det 7:e vanligaste mansnamnet i materialet. Med 15 bärare 

blir Henrik det 8:e vanligaste mansnamnet. Både Bengt och Kurt/Curt har 14 namnbärare i 

materialet och de är tillsammans materialets 9:e vanligaste mansnamn. Valdemar/Waldemar 

är det 10:e vanligaste mansnamnet i materialet med 13 bärare. Materialets vanligaste 

mansnamn består alltså av 12 namn i stället för 10 namn, eftersom Gustav/Gustaf och 

Gunnar samt Bengt och Kurt/Curt har sinsemellan lika många bärare. 

Tabell 8. bell 8. Namnens Viola och Orvokki förekomst i materialet. 
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Bland materialets vanligaste mansnamn finns det förnamn av olika ursprung. Att definiera 

namnets ursprung är svårt, eftersom det kan finnas flera tolkningar av ursprunget. Om det 

finns flera tolkningar av namnets ursprung, har en av dessa tolkningar valts ut och använts i 

denna avhandling. Under underrubrikerna för varje mansnamn presenteras flera tolkningar 

av namnets ursprung.  

Om namnet är bibliskt, såsom Johannes (Saarikalle & Suomalainen 2007: 575), har det i 

denna avhandling tolkats som kristet namn. Om namnet är av svenskt ursprung eller är en 

svensk form av något namn av annat ursprung, såsom Bengt (Af Klintberg 2005: 121), 

behandlas det som nordiskt namn. Valdemar/Waldemar behandlas som nordiskt namn 

eftersom det är en dansk form av det ryska Vladimir (Vilkuna 2005: 242). Bland materialets 

vanligaste mansnamn finns det flera nordiska namn såsom Erik (Carlsson 1986: 64), Sven 

(Af Klintberg 2005: 404) och Gunnar (Af Klintberg 2005: 32) och Henrik (Vilkuna 2005: 

96).  

Bland materialets 12 vanligaste mansnamn finns det också tyska namn. Exempelvis är 

Vilhelm/Wilhelm (Af Klintberg 2005: 138) och Kurt/Curt (Carlsson 1986: 117–118) tyska 

namn. Det finns flera tolkningar av namnens Karl/Carl och Gustaf/Gustav ursprung. I denna 

avhandling behandlas Karl/Carl som tyskt namn (Vilkuna 2005: 126) och Gustaf/Gustav 

som nordiskt namn (Carlsson 1986: 81). Om namnet är en finsk variation av något namn av 

annat ursprung, såsom Olavi, som är en finsk variant av de fornnordiska namnen Anleifr, 

Olafr och Oleifr (Saarikalle & Suomalainen 2007: 669), behandlas det som finskt namn i 

denna avhandling.  

Bland materialets 12 vanligaste mansnamn finns det 1 kristet, 3 tyska och 1 finskt namn. 

Därtill finns det också 7 nordiska namn. Detta betyder den största delen av materialets 

vanligaste mansnamn är av nordiskt ursprung och den minsta delen är antingen kristna eller 

finska namn. 

I hela materialet finns det sammanlagt 288 mansnamn, varav 46 hör till de vanligaste namnen 

eller till varianter av de vanligaste namnen. I materialet finns det också 14 olika 

bindestrecksnamn på män. Det finns alltså 228 andra mansnamn, det vill säga namn som inte 

hör till ovannämnda grupper. Bland dessa 228 mansnamn finns det namn av tyskt, finskt, 

nordiskt, ryskt, engelskt, slaviskt, keltiskt och estniskt ursprung. Det finns också kristna, 

italienska, latinska, franska och grekiska mansnamn. Det finns också 5 mansnamn vars 

ursprung är oklart. Det finns också 2 förkortningar, det vill säga förkortade mansnamn. De 

förkortningar som förekommer bland materialets män är Hj. och M.  
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I figur 2 presenteras fördelningen av dessa 228 mansnamn enligt ursprung. Fördelningen av 

materialets mansnamn har gjorts på samma sätt som fördelningen av materialets kvinnonamn 

(se avsnitt 4.1). Figuren visar att den största delen av dessa 228 mansnamn är nordiska, det 

vill säga norska, isländska, fornnordiska, danska eller svenska, namn: det finns 70 namn som 

är nordiska. Bland dessa 228 mansnamn finns det också många finska namn, även 61. Det 

finns sammanlagt 34 tyska och 21 kristna namn. Det finns bara ett slaviskt, ett estniskt, ett 

ryskt och ett italienskt namn bland dessa 228 mansnamn.  

 

 

 

 

4.2.1 Karl/Carl 

Karl/Carl är det vanligaste mansnamnet i materialet med 44 bärare. Det finns flera 

tolkningar av namnets ursprung, men dessa tolkningar skiljer sig inte mycket från varandra. 

Namnet är antingen av germanskt (Vilkuna 2005: 126), forntyskt (Carlsson 1986: 113) eller 

nordiskt (Wallensteen 2008: 79) ursprung.  Enligt Blomqvist (2002: 32) har namnet bildats 

till ordet karl som har betydelsen ’fri man’.  Enligt Saarikalle och Suomalainen (2007: 602) 

kommer namnet från det forntyska ordet charal som också har betydelsen ’fri man’. Carlsson 

(1986: 113) konstaterar att namnet också kan ha andra betydelser förutom ’fri man’. 

tyska namn: 34

finska namn: 61

franska namn: 2

nordiska namn: 70

slaviska namn: 1

estniska 
namn: 1

keltiska namn: 2

ryska namn: 1

kristna namn: 21

engelska namn: 8engelska namnengelska namnengelska namnengelska namnengelska namnengelska namnengelska namnengelska namnengelska namnengelska namn 8
italienska namn: 1

latinska namn: 
14

mansnamn med 
oklart ursprung: 5

grekiska namn: 5 förkortade namn: 
2

Figur 2. Figur 2. Fördelning av materialets 228 mansnamn enligt ursprung 
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Namnets betydelse kan bland annat vara ’den manlige’ eller ’den starke’ (Carlsson 1986: 

113).  

Namnet förekom redan på runstenar, vilket betyder att namnet har använts redan länge. Det 

har också varit ett populärt kunganamn i Sverige. (Af Klintberg 2005: 57) Namnet har 

använts som kunganamn i Sverige sedan 1160-talet (Carlsson 1986: 113). Innan namnet blev 

vanligt i Sverige och i Norden, var det redan känt i Europa. I Västeuropa blev namnet 

populärt genom den frankiske kejsaren Karl den store. (Af Klintberg 2005: 57–58) 

I Sverige har namnet varit populärt och vid millennieskiftet var namnet Sveriges andra 

vanligaste mansnamn. Erik var det enda namnet som var vanligare än Karl/Carl. (Af 

Klintberg 2005: 58) I Svenskfinland var namnet särskilt populärt från 1880-talet till 1940-

talet. Från och med 1980-talet har också formen Carl blivit allt vanligare bland 

finlandssvenskarna. (Blomqvist 2002: 33) Bland finska män var namnet populärast på 1900-

talet. Namnet har använts mycket i dubbelnamn såsom Karl-Erik och Karl-Johan. 

(Saarikalle & Suomalainen 2007: 602) Det finns också flera varianter av namnet. Kalle är 

en finsk och svensk variant av namnet. De andra varianterna av Karl som används i Finland 

är Kaarle och Kaarlo. (Vilkuna 2005: 124, 126; Saarikalle & Suomalainen 2007: 597, 601) 

Särskilt i England och i Frankrike används formen Charles (Saarikalle & Suomalainen 2007: 

478).  

Karl var det 2:a vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Namnet 

hade 13 564 bärare, varav 11 936 hade det som förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) Karl var 

också det 2:a vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 

2006: 56). Karl var det 5:e och Carl det 13:e populäraste förnamnet på svenskspråkiga pojkar 

som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011b). Enligt Kiviniemi (2006: 314–331) var 

varken Karl, Carl, Kalle, Kaarle eller Kaarlo med på listan över de 50 vanligaste finska 

mansnamnen på 1900-talet. Dessa namn var inte heller med på listan över de 50 vanligaste 

förnamnen på finskspråkiga pojkar som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011a).  

I materialet förekommer namnet Karl/Carl och dess varianter Kalle, Kaarle och Kaarlo. 

Också den engelska och franska formen Charles förekommer i materialet. Sammanlagt finns 

det 50 belägg för Karl, Carl eller dess varianter i materialet. Namnet Karl/Carl har totalt 44 

bärare i materialet. Av 42 bärare har 41 Karl som första- och bara 1 som andranamn. Av 2 

bärare har båda namnet Carl som förstanamn. Kalle, Charles och Kaarlo används också bara 

som förstanamn i materialet, men Kaarle har 2 bärare, varav 1 har namnet som första- och 
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1 som andranamn. I materialet förekommer Karl/Carl eller dess variationer inte alls som 

tredjenamn.  

Alla 6 namn används som förstanamn i materialet. Dessa namn är antingen en- eller 

tvåstaviga. I materialet används bara 2 namn som andranamn. Av dessa är 1 enstavigt och 1 

tvåstavigt. I tabell 9 presenteras förekomsten av namnet och dess variationer i materialet. 

Dessutom anges antalet första-, andra- och tredjenamn. Namnen presenteras i fallande 

ordning gällande antalet bärare, med undantag av namnet Carl vars antal bärare anges strax 

efter Karl. Om det finns flera namn som har lika många bärare, anges dessa namn i alfabetisk 

ordning. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Karl 42 41 1 0 

Carl 2 2 0 0 

Kaarle 2 1 1 0 

Kaarlo 2 2 0 0 

Charles 1 1 0 0 

Kalle 1 1 0 0 

Sammanlagt 50 48 2 0 

 

 

4.2.2 Erik 

Erik är materialets 2:a vanligaste mansnamn med 30 bärare. Av namnets ursprung finns det 

flera tolkningar. Enligt en tolkning är namnet av nordiskt ursprung och har betydelsen ’den 

ensam härskande’, ’den ensam mäktige’ eller även ’den rike härskaren’ (Carlsson 1986: 64). 

En annan tolkning är att namnet är av fornnordiskt ursprung med betydelsen ’ensam 

härskare’ eller ’alltid härskare’. Enligt denna tolkning kommer namnet från ett fornnordiskt 

namn Airik, som blev Eyrek och senare Eirik. (Vilkuna 2005: 66; Saarikalle & Suomalainen 

2007: 504–505) Enligt den 3:e tolkningen är namnet av forngermanskt ursprung, sammansatt 

av ord med betydelsen ’förvaltningsområde’ eller ’ensam härskare’ (Lempiäinen 1999: 303). 

 

Tabell 9. bell 9. Namnets Karl och dess variationers förekomst i materialet. 
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Erik har varit ett vanligt kunganamn både i Sverige och i Danmark. Namnet kom till Finland 

genom Erik den helige, som företog ett korståg till Finland på 1150-talet. Erik har varit ett 

populärt namn både i Sverige och i Svenskfinland. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 504) 

Enligt Af Klintberg (2005: 185) är namnet ”det allra vanligaste mansnamnet i Sverige”. Erik 

var också det vanligaste mansnamnet i Svenskfinland på 1900-talet och det blev också den 

vanligaste senare leden i dubbelnamn. Exempelvis namn som Jan-Erik, Karl-Erik och Sven-

Erik bildades. (Blomqvist 2002: 104–105) 

I finländska almanackan har namnet varit med redan från början av 1700-talet. Namnet har 

förekommit i almanackan i flera olika former, såsom Ericus, Eric, Erich, Erik och Eerik. 

Nuförtiden är Erik med i finlandssvenska almanackan och Eerik i finländska. Det finns också 

flera varianter av namnet. De finska varianterna Eerikki, Eero och Erkki är alla med i 

finländska almanackan. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 505) Erkko och Erkka är också 

finska varianter av namnet (Vilkuna 2005: 66). I Finland har namnet Erik varit populärt 

särskilt bland finlandssvenskarna (Saarikalle & Suomalainen 2007: 505). 

Erik var det vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Namnet 

hade 14 045 bärare, varav 4 775 hade det som förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) Namnet 

var också det vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 

2006: 56). Erik var det 2:a populäraste förnamnet på svenskspråkiga pojkar som föddes år 

2010 (Väestörekisterikeskus 2011b). Namnet var inte med på listan över de 50 vanligaste 

namnen på finska män på 1900-talet, men den finska formen Erkki var det 14:e vanligaste 

namnet på listan. Namnet hade 69 680 bärare, varav 52 956 hade det som förstanamn. Eero 

var det 38:e vanligaste namnet bland finska män på 1900-talet. Namnet hade 38 830 bärare, 

varav 32 617 hade det som förstanamn. (Kiviniemi 2006: 314–331) Namnet eller dess 

varianter var inte med på listan över de 50 populäraste förnamnen på finskspråkiga pojkar 

som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011a).  

I materialet förekommer namnet Erik och dess varianter Erkki, Erkko, Eero och Eerikki. I 

materialet finns det totalt 43 belägg för namnet eller dess varianter. Namnet Erik har totalt 

30 bärare i materialet. Av 30 bärare har 15 namnet Erik som första-, 13 som andra- och 2 

som tredjenamn. Erkki, Erkko och Eero används bara som förstanamn och Eerikki har bara 

en bärare och han har namnet som andranamn.  

Det finns 4 namn som förstanamn i materialet. Alla av dessa namn är tvåstaviga. I materialet 

används 2 namn som andranamn. Av dessa är 1 tvåstavigt och 1 trestavigt. Bara 1 namn 

används som tredjenamn, och detta namn är tvåstavigt. I tabell 10 presenteras förekomsten 
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av namnet och dess variationer i materialet. Dessutom anges hur många gånger namnet och 

dess variationer förekommer som första-, andra- och tredjenamn. Namnen presenteras i 

fallande ordning gällande antalet bärare. Om det finns flera namn som har lika många bärare, 

anges dessa namn i alfabetisk ordning. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Erik 30 15 13 2 

Erkki 7 7 0 0 

Eero 4 4 0 0 

Eerikki 1 0 1 0 

Erkko 1 1 0 0 

Sammanlagt 43 27 14 2 

 

 

4.2.3 Vilhelm/Wilhelm 

Vilhelm/Wilhelm är det 3:e vanligaste mansnamnet i materialet med 26 bärare. Namnet är av 

forntyskt ursprung. Det kommer från det fornhögtyska Willahelm, som är sammansatt av 

orden willio ’vilja’ och helm ’hjälm’. (Af Klintberg 2005: 138) Namnet har betydelsen ’den 

viljestarke beskyddaren’ (Carlsson 1986: 190) eller ’skyddande vilja’ (Wallensteen 2008: 

125). Namnet har varit populärt i hela världen, men det har varit särskilt populärt i Tyskland 

sedan medeltiden. Det har varit ett namn på många härskare och helgon. Också många 

konstnärer och vetenskapsmän har burit namnet. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 788) 

Vilhelm/Wilhelm har varit ett namn på kungar och kejsare i Tyskland, England och Holland 

(Blomqvist 2002: 76). 

I Finland förekom namnet redan på medeltiden och det var ett relativt vanligt mansnamn. I 

finländska almanackan har namnet förekommit i formerna Wilhelmus, Wilhelm och Vilhelm. 

På 1900-talet var namnet vanligt i Finland. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 788) På 1800-

talet förekom namnet för första gången i Svenskfinland. Det blev ett modenamn bland 

finlandssvenskarna på 1880-talet. Namnet har använts mest som andra- eller tredjenamn. 

(Blomqvist 2002: 77) I Sverige blev namnet ett modenamn i början av 1900-talet (Af 

Klintberg 2005: 139).  

Tabell 10. bell 10. Namnets Erik och dess variationers förekomst i materialet. 
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Det finns flera olika former av namnet. Franska formen är guillaume, den spanska Guillermo 

och den italienska formen är Guiglielmo. Holländska formerna är Willem och Wim och 

engelska William, Willy och Bill. (Blomqvist 2002: 76–77) I Ungern finns det formen 

Vilmos. De tyska formerna är Willem, Wille, Willi, Will och Wilke. I Estland används 

formerna Helm, Villo, Viljo och Ville. Av dessa används Viljo och Ville också i Finland. 

Andra finska former av namnet är Vilhelmi, Vilho/Wilho, Vili och Viljami. (Vilkuna 2005: 

249) 

Enligt Blomqvist (1993: 75) var Vilhelm det 6:e och Wilhelm det 38:e vanligaste 

mansnamnet bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Vilhelm hade 6 286 bärare, varav 

251 hade det som förstanamn, och Wilhelm hade 2 538 bärare, varav 101 hade det som 

förstanamn (Blomqvist 1993: 75). Vilhelm/Wilhelm var inte med på listan över de 20 

vanligaste mansnamnen bland finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 2006: 56). 

Enligt Blomqvist (2006: 55–57) var Vilhelm/Wilhelm inte med på listorna över de 20 

vanligaste mansnamnen före 1990-talet. Då var namnets variant William det 12:e och 

Wilhelm det 14:e vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna (Blomqvist 2006: 57).  

William var det 10:e och Willhelm det 11:e populäraste förnamnet på svenskspråkiga pojkar 

som föddes år 2010. Vilhelm var också med på listan: det var det 25:e populäraste 

mansnamnet. (Väestörekisterikeskus 2011b) Vilhelm och dess finska former var inte med på 

listan över de 50 vanligaste namnen på finska män på 1900-talet (Kiviniemi 2006: 314–331). 

Namnet var inte heller med på listan över de 50 vanligaste mansnamnen på finskspråkiga 

barn som föddes år 2010, men namnvarianten Viljami var det 14:e populäraste mansnamnet 

på listan (Väestörekisterikeskus 2011a). 

I materialet finns det sammanlagt 36 belägg för namnet och dess varianter. Varianterna som 

förekommer i materialet är Villiam, Viljo, Vilhelmi och Vilho. Namnet Vilhelm/Wilhelm har 

totalt 26 bärare. Av 26 bärare har 22 namnet Vilhelm/Wilhelm som andra- och 4 som 

tredjenamn. Villiam och Vilhelmi förekommer bara som andranamn i materialet. Av 2 bärare 

har 1 namnet Viljo som första- och 1 som andranamn. Av 6 bärare har 4 namnet Vilho som 

första- och 2 som andranamn. 

Det finns bara 2 namn som används som förstanamn i materialet, och båda av dessa namn är 

tvåstaviga. Det finns 6 namn som används som andranamn. Till största delen är dessa namn 

tvåstaviga, med undantag av 2 namn, som är trestaviga. Bara 2 namn används som 

tredjenamn, och de är tvåstaviga. I tabell 11 presenteras förekomsten av namnet och dess 

variationer i materialet. Dessutom anges antalet första-, andra- och tredjenamn. Namnen 



64 
 

presenteras i fallande ordning gällande antalet bärare, med undantag av namnet Wilhelm vars 

antal bärare anges strax efter Vilhelm. Om det finns flera namn som har lika många bärare, 

anges dessa namn i alfabetisk ordning. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Vilhelm 21 0 18 3 

Wilhelm 5 0 4 1 

Vilho 6 4 2 0 

Viljo 2 1 1 0 

Vilhelmi 1 0 1 0 

Villiam 1 0 1 0 

Sammanlagt 36 5 27 4 

 

 

4.2.4 Sven 

Sven är det 4:e vanligaste mansnamnet i materialet med totalt 24 bärare. Det är ett mansnamn 

av nordiskt ursprung. Namnet motsvarar substantivet sven ’yngling’. (Af Klintberg 2005: 

404) Namnet har också betydelserna ’den unge’ och ’den ungdomlige’ (Carlsson 1986: 174). 

Enligt Saarikalle och Suomalainen (2007: 740) är Sven ett svenskt mansnamn med 

betydelsen ’yngling’ och ’vapenbärare’. Namnet är gammalt: det fanns redan på runstenar. 

Då var formen Suain. (Af Klintberg 2005: 404) 

Sven har också varit ett namn på kungar och andra stormän. Det bars av kungar och stormän 

särskilt under vikingatiden. (Blomqvist 2002: 173) Enligt Af Klintberg (2005: 404) var 

namnet ett kunganamn i Danmark och Norge under medeltiden. I Finland användes namnet 

redan under medeltiden. I mitten av 1800-talet blev namnet allt vanligare genom dikten Sven 

Dufva av Johan Ludvig Runeberg. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 740) Namnet togs in i 

finlandssvenska almanackan år 1908. I Svenskfinland blev namnet populärt på 1910-talet. 

Det var bland 10 vanligaste mansnamn i Svenskfinland från 1910-talet till 40-talet. 

(Blomqvist 2002: 173) I Finland har namnet varit vanligt bara bland finlandssvenskarna 

(Saarikalle & Suomalainen 2007: 740–741). I Sverige var namnet populärast på 1920- och 

30-talet. Efter att namnet hade nått sin höjdpunkt, blev det vanligt i dubbelnamn såsom Sven-

Erik och Sven-Olof. (Af Klintberg 2005: 404)  

Tabell 11. bell 11. Namnets Vilhelm/Wilhelm och dess variationers förekomst i materialet. 
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Namnet har sina motsvarigheter i Norge, Danmark och Finland. Norska formen av namnet 

är Svein och danska formen är Svend. I Finland används varianterna Soini och Veini. 

(Saarikalle & Suomalainen 2007: 740) Sven var det 15:e vanligaste mansnamnet bland 

finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Namnet hade 4 039 bärare, varav 3 554 hade det som 

förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) Sven var också det 6:e vanligaste mansnamnet bland 

finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 2006: 56).  

Namnet och dess finska former var inte med på listan över de 50 vanligaste namnen på finska 

män på 1900-talet (Kiviniemi 2006: 314–331). Namnet och dess varianter var inte heller 

med på listor över de 50 vanligaste mansnamnen på svensk- och finskspråkiga barn som 

föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011a; Väestörekisterikeskus 2011b). Sven har 

sammanlagt 24 bärare i materialet. Namnets varianter förekommer inte i materialet, och 

namnet används bara som förstanamn. 

 

4.2.5 Gustav/Gustaf och Gunnar 

Materialets 5:e vanligaste mansnamn är både Gustav/Gustaf och Gunnar. I materialet finns 

det 19 belägg för Gustav/Gustaf och 19 belägg för Gunnar. Det finns flera tolkningar av 

namnets Gustav/Gustaf ursprung. Enligt en tolkning är namnet ett gammalt svenskt namn 

och betyder ’göternas stav’ eller ’göternas stöd’ (Carlsson 1986: 81). En annan tolkning är 

att namnet är av fornpolskt ursprung och kommer från det fornpolska Gostislav. Namnets 

första del gost har betydelsen ’gäst’. I Norden fick namnet formen Götstav. Formen ansågs 

att vara en sammansättning av orden ’götisk’ och ’stav’. (Lempiäinen 1999: 328) Namnets 

betydelse är då ’göternas stöd’ (Saarikalle & Suomalainen 2007: 525).  

Gunnar är ett mansnamn av nordiskt ursprung (Af Klintberg 2005: 32). Det finns flera 

tolkningar av namnets betydelse. En tolkning är att namnet är en sammansättning av ordet 

gunnr ’strid’ och efterleden som har betydelsen ’krigare’ (Af Klintberg 2005: 32). En annan 

tolkning är att namnet betyder ’modig krigare’ (Lempiäinen 1999: 327; Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 524). Namnet kan också betyda ’stridsman’ (Wallensteen 2008: 63).  

Gustav/Gustaf är ett svenskt kunganamn (Af Klintberg 2005: 205). Gustav Vasa var den 

första kungen som bar namnet (Saarikalle & Suomalainen 2007: 525). Den nuvarande 

kungen i Sverige bär också namnet: han heter Carl XVI Gustaf (Sveriges kungahus). I 

Sverige var Gustav/Gustaf ett populärt namn på 1800-talet (Af Klintberg 2005: 205). I 

Svenskfinland var namnkombinationen Carl Gustaf vanlig på 1700- och 1800-talet. 
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Gustav/Gustaf var populärt i Svenskfinland från 1910-talet till 70-talet. (Blomqvist 2002: 

119) I Finland har namnet varit populärt bland finlandssvenskarna och namnet har använts 

mest som andra- eller tredjenamn (Saarikalle & Suomalainen 2007: 525). I Österbotten 

brukar man skriva namnet med v och i Nyland med f (Blomqvist 2002: 119). 

Gunnar förekom redan på runstenar och det var ett vanligt mansnamn i Norden både under 

vikinga- och medeltiden (Af Klintberg 2005: 32). I Finland har namnet förekommit sedan 

1400-talet. Det var ett vanligt mansnamn i Finland till mitten av 1900-talet. (Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 524) I Svenskfinland blev namnet ett modenamn på 1890-talet och det 

bevarade sin popularitet till 1930-talet (Blomqvist 2002: 17). I Sverige var namnet 

populärast på 1910- och 20-talen (Af Klintberg 2005: 33). 

Av namnet Gustav/Gustaf finns det flera varianter. Namnets finska former är Kustaa, Kyösti, 

Kustavi och Kusti (Vilkuna 2005: 87). Gusten är en vanlig smekform av namnet (Af 

Klintberg 2005: 205). Namnets Gustav/Gustaf äldre form är Göstaver, vars kortform är 

namnet Gösta (Saarikalle & Suomalainen 2007: 527). Enligt Blomqvist (1993: 75) var 

Gustav det 12:e och Gustaf det 20:e vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna cirka 

1881–1981. Av 4 250 bärare hade 850 Gustav som förstanamn. Namnet Gustaf hade 3 232 

bärare, varav 1 163 hade det som förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) Det kan märkas att 

Gustaf är mer populärt som förstanamn än Gustav. Både Gustaf och Gustav var också med 

på listan över de 20 vanligaste mansnamnen bland finlandssvenskarna på 1920-talet. Gustav 

var det 18:e och Gustaf det 19:e vanligaste mansnamnet på listan. (Blomqvist 2006: 56) 

Namnet var också populärt år 2010: det var det 30:e populäraste förnamnet på 

svenskspråkiga pojkar som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011b). Enligt Kiviniemi 

(2006: 314–331) hörde varken Gustav eller Gustaf till de 50 vanligaste finska mansnamnen 

på 1900-talet. Inte heller var namnets finska former med på listan (Kiviniemi 2006: 314–

331). Namnet eller dess varianter var inte heller med på listan över de 50 populäraste 

förnamnen på finskspråkiga pojkar som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011a).  

Det finns flera varianter av namnet Gunnar. I Tyskland finns det formerna Gunther, Günther 

och Günter som är alla varianter av Gunnar (Vilkuna 2005: 86). Enligt Blomqvist (1993: 

75) var Gunnar det 9:e vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981. 

Namnet hade 5 116 bärare, varav 1 995 hade det som förstanamn (Blomqvist 1993: 75). 

Gunnar var också det 9:e vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet 

(Blomqvist 2006: 56). Namnet var inte med på listan över de 50 vanligaste namnen på finska 

män på 1900-talet (Kiviniemi 2006: 314–331). Det var inte heller med på listor över de 50 
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populäraste förnamnen på svensk- och finskspråkiga pojkar som föddes år 2010 

(Väestörekisterikeskus 2011a; Väestörekisterikeskus 2011b). I materialet förekommer bara 

namnet Gunnar utan dess varianter. Det finns 19 belägg för namnet Gunnar i materialet. Av 

19 bärare har 11 namnet som första- och 8 som andranamn. Namnet används inte som 

tredjenamn i materialet. Gunnar är ett tvåstavigt namn, vilket betyder att ett tvåstavigt namn 

används både som förstanamn och som andranamn i materialet. 

I materialet finns det sammanlagt 15 belägg för Gustav och 4 för Gustaf. Av 15 bärare har 3 

namnet Gustav som första- och 12 som andranamn. Av 4 bärare har 2 namnet Gustaf som 

första- och 2 som andranamn. Enligt Blomqvist (2002: 119) brukar namnet skrivas med f i 

Nyland, men ändå förekommer namnet oftare med v än med f i materialet. Gustav har 15 

bärare, medan Gustaf har bara 4. Det är möjligt att de som har Gustav som förnamn har 

flyttat till Nyland senare och inte ursprungligen kommer därifrån. I materialet förekommer 

också den finska formen Kustaa och namnet har bara en bärare och han har namnet som 

tredjenamn. Också kortformen Gösta förekommer i materialet. Gösta har 12 bärare, varav 7 

har det som första- och 5 som andranamn. Sammanlagt finns det 32 belägg för Gustav, 

Gustaf, Gösta och Kustaa i materialet. Alla av dessa namn är tvåstaviga, vilket betyder att 

ett tvåstavigt namn används både som förstanamn, andranamn och som tredjenamn i 

materialet. 

I tabell 12 presenteras förekomsten av namnet Gustav/Gustaf, dess kortform Gösta och dess 

finska variation Kustaa i materialet. Dessutom anges antalet första-, andra- och tredjenamn. 

Namnen presenteras i fallande ordning gällande antalet bärare, med undantag av namnet 

Gustaf vars antal bärare anges strax efter Gustav. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Gustav 15 3 12 0 

Gustaf 4 2 2 0 

Gösta 12 7 5 0 

Kustaa 1 0 0 1 

Sammanlagt 32 12 19 1 

 

 

 

Tabell 12. bell 12. Namnens Gustav, Gustaf, Gösta och Kustaa förekomst i materialet. 
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4.2.6 Johannes 

Johannes är materialets 6:e vanligaste mansnamn med 18 bärare. Av namnets ursprung finns 

det också flera tolkningar. Enligt en tolkning är namnet ett hebreiskt namn med betydelsen 

’Herren är nådig’ (Wallensteen 2008: 77). En annan tolkning är att namnet är en grekisk 

form av Jochanan, som är ett hebreiskt namn. Namnet betyder ’Gud har förbarmat sig’. 

(Blomqvist 2002: 130; Af Klintberg 2005: 431) Därtill kan namnets betydelse också vara 

’nådebarn’ eller ’gudgåva’ (Carlsson 1986: 107). Den tredje tolkningen är att namnet är en 

grekisk–latinsk form av det hebreiska Jochanan och betyder ’Herren är nådig’ (Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 575). Johannes är ett bibliskt namn och är ett av den kristna världens 

vanligaste namn (Af Klintberg 2005: 431–432; Saarikalle & Suomalainen 2007: 575). 

Många påvar och helgon har burit namnet (Wallensteen 2008: 77).  

I Finland har Johannes varit bland de vanligaste mansnamnen från medeltiden till 2000-talet. 

Det var ett populärt namn under hela 1900-talet, men namnets höjdpunkt var början av 1900-

talet. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 575–576) I Svenskfinland var namnet populärast från 

1880-talet till 1980-talet (Blomqvist 2002: 130–131). Namnet har använts mest som andra- 

eller tredjenamn både i Finland och Svenskfinland (Blomqvist 2002: 130–131; Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 575–576). Namnets svenska variant Johan har varit populärt i Sverige. 

Det är en gammal variant: det fanns redan på runstenar i formerna Iohan och Iuan. Johan 

har också varit ett kunganamn i Sverige. Namnet blev vanligt i Sverige på 1800-talet och det 

var ett modenamn på 1970-, 80- och 90-talet.  (Af Klintberg 2005: 431–432) Namnvarianten 

har också varit vanlig i Svenskfinland. Det har använts mest som andra- och tredjenamn. 

Johan var populärast i Svenskfinland från 1880-talet till 1980-talet. (Blomqvist 2002: 130–

131) 

Enligt Saarikalle och Suomalainen (2007: 575) finns det hundratals varianter av Johannes. 

John och Jack är namnets engelska varianter (Saarikalle & Suomalainen 2007: 575). Enligt 

Af Klintberg (2005: 432) är Johnny också en engelsk variant av namnet. Både Hans och 

Hannes är tyska varianter av Johannes. I Ryssland används varianten Ivan. (Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 575) Juan är den spanska, Jean den franska och Giovanni den italienska 

varianten av namnet (Af Klintberg 2005: 432).  Johan och Jon är namnets svenska varianter 

(Saarikalle & Suomalainen 2007: 575). Av namnet finns det också massor av finska 

varianter. Namn som Janne, Jani, Juhana, Juha, Juhani, Juho och Jukka är alla varianter av 

Johannes. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 575) Hannu, Jonne och Iivo är också namnets 

varianter, men det finns även flera andra finska varianter av namnet (Vilkuna 2005: 116). 
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Enligt Blomqvist (1993: 75) var Johannes det 4:e vanligaste mansnamnet bland 

finlandssvenskarna cirka 1881–1981 med 9 463 bärare. Av alla bärare hade bara 2 365 

namnet som förstanamn. Svenska varianten Johan var också med på listan: det var det 3:e 

vanligaste mansnamnet med 12 106 bärare. Av dessa bärare hade 5 931 namnet som 

förstanamn. Också andra varianter av Johannes är med på listan. Jan var det 18:e och Hans 

det 24:e vanligaste mansnamnet. Jan hade 3 274 bärare, varav bara 589 hade det som andra- 

eller tredjenamn. Hans hade 2 821 bärare, varav bara 337 hade det som andra- eller 

tredjenamn. Således var Johannes och Johan vanliga som andra- eller tredjenamn och Jan 

och Hans som förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) Johannes och Johan var båda med på listan 

över de 20 vanligaste mansnamnen bland finlandssvenskarna på 1920-talet. Johannes var 

det 3:e och Johan det 5:e vanligaste mansnamnet på listan. (Blomqvist 2006: 56) Både 

Johannes och Johan var med på listan över de 50 populäraste förnamnen på svenskspråkiga 

pojkar som föddes år 2010. Johannes var det 3:e och Johan det 4:e populäraste mansnamnet 

på listan. Jan och John var också med på listan: Jan var det 31:a och John det 38:e 

populäraste mansnamnet. (Väestörekisterikeskus 2011b)  

Enligt Kiviniemi (2006: 314–331) var Johannes det 3:e vanligaste namnet bland finska män 

på 1900-talet. Namnet hade 195 890 bärare, varav 7 835 hade det som förstanamn. Som det 

framkommer, har namnet använts mest som andra- eller tredjenamn. Juhani, den finska 

formen av Johannes, var tydligt det vanligaste finska mansnamnet på 1900-talet. Namnet 

hade 308 990 bärare, varav bara 9 269 hade det som förstanamn. (Kiviniemi 2006: 314–331) 

Namnet Juhani förekommer i romanen Sju Bröder av Aleksis Kivi. Också författaren Juhani 

Aho har inverkat positivt på bruket av namnet. (Vilkuna 2005: 121) Både Johannes och 

Juhani var med på listan över de 50 vanligaste mansnamnen på finskspråkiga barn som 

föddes år 2010. Juhani var det populäraste och Johannes det 2:a populäraste förnamnet på 

listan. (Väestörekisterikeskus 2011a) 

De finska varianterna Juha och Juho har varit vanliga bland finska män. Juha var det 19:e 

och Juho det 49:e vanligaste finska mansnamnet på 1900-talet. Av 58 590 bärare hade 

49 801 Juha som förstanamn. Juho hade 30 400 bärare, varav 21 583 hade det som 

förstanamn. Också de finska varianterna Jukka och Hannu har varit populära bland finska 

män. Jukka var det 32:a och Hannu det 36:e vanligaste namnet bland finska män på 1900-

talet. Jukka hade 45 970 bärare, varav 39 993 hade det som förstanamn. Av 42 200 bärare 

hade bara 4 220 Hannu som andra- eller tredjenamn. (Kiviniemi 2006: 314–331) Juho var 

det 30:e populäraste mansnamnet på listan över de 50 vanligaste förnamnen på finskspråkiga 
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pojkar som föddes år 2010. Varken Juha, Jukka eller Hannu var med på listan. 

(Väestörekisterikeskus 2011a) 

I materialet finns det 18 belägg för namnet Johannes. Av 18 bärare har 16 det som andra- 

och 2 som tredjenamn. I materialet förekommer namnet inte alls som förstanamn. Den 

svenska varianten Johan förekommer också i materialet och det har 8 bärare, varav 3 har det 

som första- och 5 som andranamn. Därtill finns det belägg för varianterna John, Hans, 

Hannes, Juhani, Juho och Hannu i materialet. Varianterna John, Hans, Hannes och Hannu 

förekommer bara som förstanamn i materialet. Juho har bara en bärare och han har namnet 

som andranamn. Juhani har också bara en bärare och han har namnet som tredjenamn. I 

materialet finns det sammanlagt 37 belägg för Johannes och dess varianter.  

Det finns 5 namn som används som förstanamn i materialet. Av dessa namn är 2 enstaviga 

och 3 tvåstaviga. Det finns 3 namn som används som andranamn. Av dessa är 2 tvåstaviga 

och 1 trestavigt. Bara 2 namn används som tredjenamn, och dessa namn är båda trestaviga. 

I tabell 13 presenteras förekomsten av Johannes och dess variationer i materialet. Dessutom 

anges hur många gånger namnet och dess variationer förekommer som första-, andra- och 

tredjenamn. Namnen presenteras i fallande ordning gällande antalet bärare. Om det finns 

flera namn som har lika många bärare, anges dessa namn i alfabetisk ordning. 

 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Johannes 18 0 16 2 

Johan 8 3 5 0 

Hans 5 5 0 0 

John 2 2 0 0 

Hannes 1 1 0 0 

Hannu 1 1 0 0 

Juhani 1 0 0 1 

Juho 1 0 1 0 

Sammanlagt 37 12 22 3 

 

 

 

Tabell 13. bell 13. Namnets Johannes och dess variationers förekomst i materialet. 



71 
 

4.2.7 Olavi 

Olavi är materialets 7:e vanligaste mansnamn med 16 bärare. Det är en finsk form av de 

fornnordiska namnen Anleifr, Olafr och Oleifr. Dessa namn är sammansättningar av två ord 

som har betydelserna ’förfader’ och ’avkomling’. Namnets betydelse är ’avkomlingen av sin 

släkt’. (Vilkuna 2005: 171; Saarikalle & Suomalainen 2007: 669) Namnet förekom redan på 

runstenar i formen Olafr (Af Klintberg 2005: 264).  

Den latiniserade formen av namnet är Olavus, som också kan förekomma i formen Olaus. 

Därtill finns det också flera varianter av namnet i hela Norden. I Norge är de vanligaste 

formerna Olav och Ola. I Danmark förekommer formerna Oluf och Ole och Olof är den 

vanligaste varianten som förekommer i Sverige. I Sverige används också smekformen Olle 

som har blivit Olli i Finland. Därtill finns det andra finska varianter av namnet: nämligen 

namnen som Uolevi, Uoti och Uula är alla varianter av namnet. (Vilkuna 2005: 171) Att det 

finns många olika varianter av namnet beror på populariteten av Olav Haraldsson, som var 

en norsk kung från 1015 till 1030. Efter sin död blev han det mest omtyckta helgonet i 

Norden och nationalhelgonet i Norge. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 671) 

Olavi har varit populärast som andra- och tredjenamn. I Finland var namnet populärast på 

1910-, 20- och 30-talen. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 672) Den nysvenska formen 

Olof/Olov har varit vanligt bland bönderna i Sverige sedan 1300-talet. I Sverige var namnet 

populärast på 1920-talet. På 1940- och 50-talen blev Olof en vanlig senare led i dubbelnamn. 

Exempelvis namn som Sven-Olof, Karl-Olof och Per-Olof bildades. (Af Klintberg 2005: 

264–265) I Svenskfinland var namnformerna Oluf och Olef populära redan på 1500-talet. 

Namnen används mest i Österbotten. Svenska formen Olof var ett modenamn i 

Svenskfinland från 1920-talet till 50-talet. I Svenskfinland var namnet också populärt som 

senare led i dubbelnamn och namnen som Carl-Olof, Hans-Olof, Jan-Olof och Nils-Olof 

bildades. (Blomqvist 2002: 156) I Sverige och Svenskfinland var namnet vanligt i 

dubbelnamn, men namnen som bildades var olika. I materialet förekommer namnet Olof inte 

i dubbelnamn. 

Olavi var det 2:a vanligaste finska mansnamnet på 1900-talet. Namnet hade 204 400 bärare, 

varav bara 14 308 hade det som förstanamn, vilket betyder att namnet användes mest som 

andra- eller tredjenamn. De finska varianterna Olli, Uolevi, Uula och Uoti var inte med på 

listan över de 50 vanligaste namnen bland finska män på 1900-talet. (Kiviniemi 2006: 314–

331) Olavi var det 4:e mansnamnet på listan över de 50 populäraste förnamnen på 

finskspråkiga pojkar som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 2011a). Enligt Blomqvist 
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(1993: 75) var den svenska formen Olof det 14:e vanligaste mansnamnet bland 

finlandssvenskarna ca 1881–1981. Olof hade 4 188 bärare, varav 670 hade det som 

förstanamn (Blomqvist 1993: 75). Olof var också det 10:e vanligaste mansnamnet bland 

finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 2006: 56). 

I materialet förekommer namnet Olavi och varianterna Olaw och Olof. Det finns sammanlagt 

29 belägg för dessa namn. Olavi har 16 bärare, varav 3 har det som första-, 12 som andra- 

och 1 som tredjenamn. Olaw har en bärare och han har namnet som andranamn. Av 12 

namnbärare har 6 namnet Olof som första-, 5 som andra- och 1 som tredjenamn. Det finns 

bara 2 namn som används som förstanamn i materialet. Av dessa är 1 tvåstavigt och 1 

trestavigt. Dessa samma namn används också som tredjenamn. Alla 3 namn används som 

andranamn, vilket betyder att det finns 2 tvåstaviga och 1 trestavigt andranamn. I tabell 14 

presenteras förekomsten av Olavi, Olaw och Olof i materialet och anges antalet första-, 

andra- och tredjenamn. Namnen presenteras i fallande ordning gällande antalet bärare. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Olavi 16 3 12 1 

Olof 12 6 5 1 

Olaw 1 0 1 0 

Sammanlagt 29 9 18 2 

 

 

4.2.8 Henrik 

Henrik är materialets 8:e vanligaste mansnamn med 15 bärare. Namnet är antingen en 

nordisk (Vilkuna 2005: 96) eller en svensk (Af Klintberg 2005: 45) form av ett forntyskt 

namn. Enligt Vilkuna (2005: 96) kommer namnet från det forntyska Haimrich och har 

troligtvis betydelsen ’hemmets härskare’. Saarikalle och Suomalainen (2007: 537) 

konstaterar att namnet är en sammansättning av 2 forntyska namn, det vill säga Haimrich 

och Heinrich. Namnets Haimrich första led betyder ’hem, hus’ och namnets Heinrich första 

led ’hov’. Senare leden i båda namnen har betydelsen ’mäktig’. (Saarikalle & Suomalainen 

2007: 537) 

Tabell 14. bell 14. Namnens Olavi, Olaw och Olof förekomst i materialet. 
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Henrik har varit ett namn på flera europeiska kungar och till exempel i England bar åtta 

kungar detta namn. Genom tiderna har det varit det vanligaste tyska namnet i Norden. I 

Sverige och Finland blev namnet populärt genom Biskop Henrik, Finlands skyddshelgon. I 

Sverige förekom namnet för första gången år 1208. Då förekom namnet i formerna Hendrik 

och Hindrik. Nuförtiden förekommer namnet i formerna Henrik och Henric i Sverige. (Af 

Klintberg 2005: 45–46) Namnet var populärt både i Sverige, Svenskfinland och Finland 

under hela 1900-talet (Blomqvist 2002: 25–26; Af Klintberg 2005: 46; Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 538). I Sverige var namnet populärast på 1970-talet (Af Klintberg 2005: 

46). I Svenskfinland var namnet populärt under hela 1900-talet (Blomqvist 2002: 25–26). I 

Finland har namnet varit populärt både bland finska och finlandssvenska pojkar. Bland 

finska pojkar var namnet populärast på 1980- och 90-talen. Det har varit särskilt populärt 

som andra- och tredjenamn. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 538)  

Av Henrik finns det flera utländska varianter. Henry och Harry är engelska varianter av 

namnet. I Tyskland förekommer formerna Heinrich, Heinz och Heine och i Italien 

förekommer formerna Enrico och Enzio. Den spanska formen är Enrique och den ungerska 

formen är Imre. I Ryssland används formen Genrih. Hynek och Jinrich är båda tjeckiska 

former av namnet. I Litauen används formerna Enrikas och Henrikas. I Estland är det vanligt 

att använda korta former av namnet. Sådana kortformer är bland annat Ain, Hain, Indrek och 

Inn. Den franska formen av Henrik är Henri. Denna form används också i Finland, men det 

finns också andra varianter av namnet som används i Finland. Exempelvis Henrikki, Heikki, 

Harri, Hemmo och Heppu är alla finska varianter av Henrik. (Vilkuna 2005: 96) 

Enligt Blomqvist (1993: 75) var Henrik det 8:e och namnets engelska form Harry det 44:e 

vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Henrik hade 5 642 

bärare, varav 1 636 hade det som förstanamn. Av 2 262 bärare hade 1 628 namnet Harry 

som förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) Henrik var också det 14:e vanligaste mansnamnet 

bland finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 2006: 56). Namnet var det 16:e 

populäraste förnamnet på svenskspråkiga pojkar som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 

2011b). Enligt Kiviniemi (2006: 314–331) var Heikki det 11:e och Henrik det 45:e vanligaste 

namnet bland finska män på 1900-talet. Heikki hade 75 660 bärare, varav 47 665 hade det 

som förstanamn. Av 34 660 bärare hade bara 2 772 Henrik som förstanamn, vilket betyder 

att namnet användes mest som andra- eller tredjenamn. (Kiviniemi 2006: 314–331) Henrik 

var det 49:e populäraste mansnamnet på finskspråkiga barn som föddes år 2010 

(Väestörekisterikeskus 2011a). 
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I materialet finns det sammanlagt 31 belägg för Henrik och dess varianter. Av 15 bärare har 

5 namnet Henrik som första- och 10 som andranamn. Henry har 3 bärare, varav 1 har det 

som första-, 1 som andra- och 1 som tredjenamn. Det finns 11 belägg för namnet Harry. 7 

har namnet som första- och 4 som andranamn. Av 2 bärare har 1 namnet Heikki som första- 

och 1 som andranamn. Alla av dessa namn är tvåstaviga, vilket betyder att ett tvåstavigt 

namn används som första-, andra- och tredjenamn i materialet. I tabell 15 presenteras 

förekomsten av Henrik och dess variationer i materialet. Dessutom anges hur många gånger 

namnet och dess variationer förekommer som första-, andra- och tredjenamn. Namnen 

presenteras i fallande ordning gällande antalet bärare. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Henrik 15 5 10 0 

Harry 11 7 4 0 

Henry 3 1 1 1 

Heikki 2 1 1 0 

Sammanlagt 31 14 16 1 

 

 

4.2.9 Bengt och Kurt/Curt 

Bengt och Kurt/Curt är båda materialets 9:e vanligaste mansnamn. I materialet finns det 14 

belägg för namnet Bengt och 14 belägg för Kurt/Curt. Bengt är en svensk form av det latinska 

Benedictus som betyder ’den välsignade’ (Af Klintberg 2005: 121; Wallensteen 2008: 40). 

I Sverige förekom namnet Bengt i sin latinska form Benedictus redan på 1100-talet. Sedan 

1370-talet har namnet förekommit i olika former i Sverige. Benedictus blev Bendikt, Benkt 

och Benct. Så småningom blev dessa former Bengt. I Sverige var Bengt ett modenamn på 

1930- och 40-talen. (Af Klintberg 2005: 121) I Svenskfinland nådde namnet sin höjdpunkt 

på 1940-talet (Blomqvist 2002: 66). I Finland har namnet varit populärt bland 

finlandssvenskarna (Saarikalle & Suomalainen 2007: 469). 

Kurt/Curt är en lågtysk kortform av Konrad som är ett mansnamn av tyskt ursprung 

(Carlsson 1986: 117–118). Enligt Carlsson (1986: 118) har namnet betydelsen ’djärv 

rådgivare’. Konrad har förekommit i Sverige sedan slutet av 1200-talet. Kurt förekom först 

Tabell 15. bell 15. Namnets Henrik och dess variationers förekomst i materialet. 
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i formen Kort i Sverige. Namnet har förekommit i Sverige sedan 1500-talet i denna form. På 

1700-talet fick namnet dess nuvarande form. I Sverige var Kurt populärast på 1930- och 40-

talen. (Af Klintberg 2005: 378) I Finland förekom namnet Konrad redan under medeltiden, 

när det bars av tyskar, särskilt hanseater. Kurt var populärast på 1920- och 30-talen i 

Svenskfinland. (Blomqvist 2002: 235–236). Bland finska pojkar var namnet populärast på 

30- och 40-talen, men det var aldrig ett modenamn bland dem. Namnet förekommer i 

formerna Kurt och Curt, men senare formen är ovanligare. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 

617) 

Det vanliga finska mansnamnet Pentti är en variant av Bengt. Ben är också en variant av 

Bengt, men det kan också vara en variant av Benjamin. (Vilkuna 2005: 54, 181) Enligt 

Blomqvist (1993: 75) var Bengt det 26:e vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna 

cirka 1881–1981. Av 2 772 bärare hade 2 439 Bengt som förstanamn (Blomqvist 1993: 75). 

Bengt var inte med på listan över de 20 vanligaste mansnamnen bland finlandssvenskarna 

på 1920-talet. Det var med på 20-i-topplistan på 1930-, 40- och 50-talen. (Blomqvist 2006: 

56–57) Enligt Kiviniemi (2006: 314–331) var den finska varianten Pentti det 20:e vanligaste 

namnet bland finska män på 1900-talet. Det hade 57 510 bärare, varav 49 458 hade det som 

förstanamn. Bengt var inte med på listan över de vanligaste finska mansnamnen på 1900-

talet. (Kiviniemi 2006: 314–331) Varken Bengt eller Pentti var med på listor över de 50 

vanligaste förnamnen på svensk- och finskspråkiga barn som föddes år 2010 

(Väestörekisterikeskus 2011a; Väestörekisterikeskus 2011b). 

Enligt Blomqvist (1993: 75) var Kurt det 30:e vanligaste mansnamnet bland 

finlandssvenskarna cirka 1881–1981, men Curt var inte med på listan. Av 2 740 bärare hade 

2 466 Kurt som förstanamn (Blomqvist 1993: 75). Kurt var också det 15:e vanligaste 

mansnamnet bland finlandssvenskarna på 1920-talet (Blomqvist 2006: 56). Enligt Kiviniemi 

(2006: 314–331) var Kurt eller Curt inte med på listan över de vanligaste finska 

mansnamnen på 1900-talet. Varken Kurt eller Curt var med på listor över de 50 vanligaste 

förnamnen på svensk- och finskspråkiga barn som föddes år 2010 (Väestörekisterikeskus 

2011a; Väestörekisterikeskus 2011b).  

I materialet finns det sammanlagt 15 belägg för Bengt och Pentti. Av 14 bärare har alla Bengt 

som förstanamn och namnet Pentti har en bärare som har namnet också som förstanamn. 

Båda namnen används som förstanamn i materialet, vilket betyder att det finns både ett 

enstavigt och ett tvåstavigt namn som används som förstanamn. I tabell 16 presenteras 
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förekomsten av Bengt och Pentti i materialet och anges antalet första-, andra- och 

tredjenamn. Namnen presenteras i fallande ordning gällande antalet bärare. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Bengt 14 14 0 0 

Pentti 1 1 0 0 

Sammanlagt 15 15 0 0 

 

Det finns sammanlagt 14 belägg för namnet Kurt/Curt i materialet. Av 13 bärare har 12 

namnet Kurt som första- och 1 som andranamn. Curt har en bärare och han har namnet som 

förstanamn. Båda namnen är enstaviga, vilket betyder att ett enstavigt namn används både 

som förstanamn och som andranamn i materialet. I tabell 17 presenteras förekomsten av 

Kurt/Curt i materialet och anges antalet första-, andra- och tredjenamn. Namnen presenteras 

i fallande ordning gällande antalet bärare. 

 

Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Kurt 13 12 1 0 

Curt 1 1 0 0 

Sammanlagt 14 13 1 0 

 

 

4.2.10 Valdemar/Waldemar 

Valdemar/Waldemar är materialets 10:e vanligaste namn med 13 bärare. Det finns 

åtminstone två tolkningar av namnets ursprung. Namnet är troligtvis en dansk form av det 

ryska Vladimir som kommer från det fornslaviska Vladimeru (Vilkuna 2005: 242, 252). 

Enligt Saarikalle och Suomalainen (2007: 778) kom namnet i formen Vladimeru från 

Ryssland till Danmark på 1100-talet. I Danmark fick namnet formen Valdemar (Saarikalle 

& Suomalainen 2007: 778).  Namnet har betydelsen ’makt’ och ’berömd’ (Af Klintberg 

2005: 152).  

Tabell 16. bell 16. Namnens Bengt och Pentti förekomst i materialet. 

Tabell 17. bell 17. Namnets Kurt/Curt förekomst i materialet. 
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Valdemar/Waldemar har varit vanligast i Danmark. Det har också varit namnet på flera 

danska kungar. (Af Klintberg 2005: 152) Namnet är i bruk åtminstone i Norden, Tyskland 

och Estland (Saarikalle & Suomalainen 2007: 778). I Sverige var namnet ovanligt under 

största delen av 1900-talet (Af Klintberg 2005: 152). I Svenskfinland var namnet populärast 

från 1890-talet till 1930-talet (Blomqvist 2002: 85). I Finland var namnet vanligast fram till 

mitten av 1900-talet. Namnet har varit populärast som andra- eller tredjenamn. (Saarikalle 

& Suomalainen 2007: 778) 

Volmar, Wolmar, Voldemar och Woldemar är alla varianter av namnet. Valde och Valte är 

också kortformer av Valdemar. Namnet förekommer också i en ovanligare form, som är 

Waldemar. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 778, 793) Enligt Blomqvist (1993: 75) var 

Valdemar det 10:e vanligaste mansmanet bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981, men 

Waldemar var inte med på ifrågavarande lista. Valdemar hade 4 898 bärare, varav bara 48 

hade det som förstanamn. (Blomqvist 1993: 75) På 1920-talet var Valdemar det 7:e 

vanligaste mansnamnet bland finlandssvenskarna (Blomqvist 2006: 56). Namnet var också 

det 42:a populäraste mansnamnet på svenskspråkiga barn som föddes år 2010 

(Väestörekisterikeskus 2011b). Enligt Kiviniemi (2006: 314–331) var varken Valdemar, 

Waldemar eller namnets varianter med på listan över de vanligaste finska mansnamnen på 

1900-talet.  

I materialet finns det sammanlagt 15 belägg för Valdemar/Waldemar, Wolmar och Wladimir. 

Av 12 bärare har 10 namnet Valdemar som andra- och 1 som tredjenamn. Waldemar har en 

bärare och han har namnet som andranamn. I materialet förekommer namnet 

Valdemar/Waldemar inte alls som förstanamn. Varianten Wolmar har en bärare och han har 

namnet som förstanamn. I materialet finns det ett belägg för namnet Wladimir. Bäraren har 

namnet som andranamn. 

Bara 1 namn används som förstanamn i materialet, och detta namn är tvåstavigt. Det finns 3 

namn som används som andranamn i materialet. Alla av dessa namn är trestaviga. Bara 1 

namn används som tredjenamn, och detta namn är trestavigt. I tabell 18 presenteras 

förekomsten av Valdemar/Waldemar, Wolmar och Wladimir i materialet. Dessutom anges 

hur många gånger namnet och dess variationer förekommer som första-, andra- och 

tredjenamn. Namnen presenteras i fallande ordning gällande antalet bärare, med undantag 

av namnet Waldemar vars antal bärare anges strax efter Valdemar. Om det finns flera namn 

som har lika många bärare, anges dessa namn i alfabetisk ordning. 
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Namn Antal 

bärare 

Antal 

förstanamn 

Antal 

andranamn 

Antal 

tredjenamn 

Valdemar 12 0 10 2 

Waldemar 1 0 1 0 

Wladimir 1 0 1 0 

Wolmar 1 1 0 0 

Sammanlagt 15 1 12 2 

 

 

4.3  Neutrala namn i materialet 

I materialet finns det också neutrala namn, det vill säga namn som bärs av både kvinnor och 

män. I materialet förekommer fyra sådana namn som har burits av både kvinnor och män, 

och därför är det omöjligt att veta om materialets namnbärare har varit en kvinna eller en 

man. Dessa namn som förekommer i materialet är Hervor, Kauno, Huldi och Rauni. 

Materialet består av 1 064 individer, varav 524 är kvinnor, 536 är män och 4 är sådana vars 

kön är okänt.  

Enligt Väestörekisterikeskus (2018) hade namnet Hervor under 10 bärare på 1920–1939-

talen. Av dessa var under 5 kvinnor och under 5 män. I materialet förekommer namnet 

Hervor en gång och namnbäraren har bara ett förnamn. Det är omöjligt att veta om 

materialets namnbärare är en man eller en kvinna. Namnet Kauno förekommer också bara 

en gång i materialet. Denna namnbärare har bara ett förnamn. Enligt Väestörekisterikeskus 

(2018) fick 886 män och 10 kvinnor namnet Kauno på 1920–1939-talen. Det är möjligare 

att materialets namnbärare är en man, men han/hon kan också vara en av dessa 10 kvinnor 

som bar namnet. Därför behandlas detta namn som neutralt. 

 I materialet förekommer namnet Huldi bara en gång. Namnbäraren har namnet som det enda 

förnamnet. På 1920–1939-talen hade namnet Huldi totalt 3 218 namnbärare, varav 631 var 

män och 2 587 kvinnor (Väestörekisterikeskus 2018). Därför är det omöjligt att veta om 

materialets namnbärare är en man eller en kvinna. Namnet Rauni förekommer två gånger i 

materialet. En namnbärare har namnet Rauni som det enda förnamnet. Enligt 

Väestörekisterikeskus (2018) fick 631 män och 2587 kvinnor namnet på 1920–1939-talen. 

Det är omöjligt att veta om materialets namnbärare har varit en man eller en kvinna. En 

namnbärare har namnet Rauni som förstanamn och namnet Heimo som andranamn. Enligt 

Tabell 18. bell 18. Namnens Valdemar/Waldemar, Wolmar och Wladimir förekomst i materialet. 
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Väestörekisterikeskus (2018) fick inte någon kvinna namnet Heimo på 1920-talet. Bland 

dem som föddes på 1900–1919-talen finns det under fem kvinnor som bär namnet Heimo, 

men bland dem som föddes på 1920–1939-talen finns det bara män som bär detta namn. 

(Väestörekisterikeskus 2018) Man kan anta att materialets namnbärare med namnen Rauni 

och Heimo är en man. Därför kan det sägas att det bara finns en namnbärare med namnet 

Rauni vars kön är okänt. 

Enligt Väestörekisterikeskus (2018) fick under 5 män och 6 487 kvinnor namnet Taimi på 

1920–1939-talen. I materialet förekommer namnet totalt 4 gånger. Namnet förekommer 2 

gånger som det enda förnamnet och 2 gånger som en del av en namnkombination. I denna 

avhandling antas att dessa namnbärare, som har namnet som det enda förnamnet, är kvinnor, 

eftersom det finns bara under 5 män med namnet. Namnkombinationer som förekommer i 

materialet är Taimi Ester och Taimi Visa. Enligt Väestörekisterikeskus (2018) bar bara 

kvinnor namnet Ester på 1920–1939-talen. Under ifrågavarande tidsperiod bar bara män 

namnet Visa (Väestörekisterikeskus 2018). Det kan antas att namnbäraren Taimi Ester är en 

kvinna, medan namnbäraren Taimi Visa är en man.  

 

4.4  Bindestrecksnamn i materialet 

Enligt Blomqvist (1993: 10) är ett bindestrecksnamn ett dubbelnamn som har fogats samman 

med hjälp av ett bindestreck. I detta avsnitt presenteras materialets bindestrecksnamn på 

kvinnor och män. Materialets bindestrecksnamn jämförs med Blomqvists (1993: 76) lista 

över de 10 vanligaste sammansatta namnen bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981 och 

Kiviniemis (2006: 88–90) lista över de 10 vanligaste bindestrecksnamn på finska kvinnor 

och män på 1900-talet. Kvinno- och mansnamnen presenteras skilt.  

I materialet förekommer totalt 32 olika bindestrecksnamn och de har sammanlagt 52 bärare, 

varav 34 är kvinnor och 18 är män. Av dessa 32 bindestrecksnamn är 18 kvinno- och 14 

mansnamn. I materialet förekommer totalt 606 förnamn, varav cirka 5 % är 

bindestrecksnamn. Av materialets kvinnor bär 6 % ett bindestrecksnamn och av materialets 

män bär bara 3 % ett bindestrecksnamn.  
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4.4.1 Bindestrecksnamn på kvinnor i materialet 

I materialet förekommer 3 sådana bindestrecksnamn på kvinnor som är vanligare än de 

andra. Dessa namn är Maj-Lis, Maj-Gret och Anna-Liisa. I materialet finns det totalt 8 

kvinnor som bär namnet Maj-Lis och 6 har namnet som första- och 2 som andranamn. Maj-

Lis förekommer inte som tredjenamn i materialet. Enligt Vilkuna (2005: 149) är Maj en 

kortform av Maria och enligt Wallensteen (2008: 85) är Lis en kortform av Elisabet. Enligt 

Blomqvist (1993: 76) var Maj-Lis också det 3:e vanligaste dubbelnamnet bland 

finlandssvenska kvinnor cirka 1881–1981. 

Maj-Gret har 4 bärare, varav alla har namnet som förstanamn. Som sagt, är Maj en kortform 

av Maria. Den senare leden Gret är en kortform av namnet Greta som är en variant av 

Margareta (Vilkuna 2005: 150). Maj-Gret var inte med på listan över de 10 vanligaste 

sammansatta namnen bland finlandssvenskarna cirka 1881–1981 (Blomqvist 1993: 76). 

Anna-Liisa har 3 bärare, varav 2 har namnet som första- och 1 som andranamn. Anna-Liisa 

är en kombination av Anna och Liisa. Liisa är en finsk variation av namnet Elisabet 

(Saarikalle & Suomalainen 2007: 213). Anna-Liisa var det vanligaste bindestrecksnamnet 

på finska kvinnor på 1900-talet (Kiviniemi 2006: 88–89). 

I materialet förekommer 4 sådana bindestrecksnamn på kvinnor som har 2 bärare. Dessa 

namn är Anna-Lisa, Anna-Maria, Maj-Britt och Mary-Anne. Av 2 bärare har 1 namnet Anna-

Lisa som första- och 1 som andranamn. I materialet förekommer Anna-Maria bara som 

förstanamn och Mary-Anne bara som andranamn. Maj-Britt har 2 bärare, varav 1 har namnet 

som första- och 1 som tredjenamn.  

Enligt Saarikalle och Suomalainen (2007: 220) är Lisa en svensk kortform av namnet 

Elisabet. Bindestrecksnamnet Anna-Lisa är alltså ett svenskt namn och dess finska 

motsvarighet är Anna-Liisa. Bindestrecksnamnet Anna-Maria är en namnkombination av 

kvinnonamnen Anna och Maria såsom också Mary-Anne. Enligt Saarikalle och Suomalainen 

(2007: 39, 254) är Mary en engelsk variant av Maria och Anne en form av Anna. 

Bindestrecksnamnet Maj-Britt är en namnkombination av Maj, som enligt Vilkuna (2005: 

149) är en kortform av Maria, och av Britt, som enligt Saarikalle och Suomalainen (2007: 

62) är en kortform av Birgitta. Maj-Britt var det vanligaste dubbelnamnet bland 

finlandssvenska kvinnor cirka 1881–1981. Anna-Lisa var det 5:e namnet på samma lista. 

Mary-Anne var inte med på listan. (Blomqvist 1993: 76) Inte heller var Anna-Maria med på 

listan eller på listan över de 10 vanligaste bindestrecksnamnen på finska kvinnor på 1900-

talet (Blomqvist 1993: 76; Kiviniemi 2006: 88–89). 
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Alla andra bindestrecksnamn som förekommer på kvinnor i materialet har bara en bärare. 

Dessa namn är Anna-Maija, Ann-Mari, Ann-Marie, Ann-Sofi, Else-Maj, Inga-Lill, Inge-Lill, 

Len-Sofi, Maija-Liisa, Maj-Rita och Sirkka-Liisa. Av dessa namn förekommer Anna-Maija, 

Ann-Mari, Ann-Marie, Else-Maj, Len-Sofi, Maj-Rita och Sirkka-Liisa bara som förstanamn 

i materialet. Namn som Ann-Sofi, Inga-Lill och Maija-Liisa förekommer bara som 

andranamn och Inge-Lill förekommer bara som tredjenamn.  

Den senare delen av namnet Anna-Maija är en gammal folklig form av Maria (Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 231). Namnen Ann-Mari och Ann-Marie är båda varianter av 

bindestrecksnamnet Anna-Maria och kommer från namn som Anna och Maria. Både Mari 

och Marie är varianter av Maria, och Ann är den engelska varianten av Anna (Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 38, 240, 244) Anna-Maija var det 7:e vanligaste bindestrecksnamnet på 

finska kvinnor på 1900-talet (Kiviniemi 2006: 88–89). Ann-Mari och Ann-Marie var båda 

med på listan över de 10 vanligaste dubbelnamnen bland finlandssvenska kvinnor cirka 

1881–1981. Ann-Mari var det 2:a och Ann-Marie det 10:e namnet på listan. (Blomqvist 

1993: 76) 

Bindestrecksnamnet Ann-Sofi består av 2 namnleder, varav den första är den engelska 

varianten av Anna och den andra är en kortform av Sofia (Saarikalle & Suomalainen 2007: 

38, 359). Else-Maj är en namnkombination av två kortformer Else och Maj, varav Else är en 

kortform av Elisabet och Maj av Maria (Vilkuna 2005: 149; Saarikalle & Suomalainen 2007: 

89). Ann-Sofi var inte med på listan över de 10 vanligaste dubbelnamnen bland 

finlandssvenska kvinnor cirka 1881–1981, men Else-Maj var det 6:e vanligaste namnet på 

listan (Blomqvist 1993: 76). Inga-Lill är ett bindestrecksnamn vilket ursprungligen har varit 

en smekform för Inga och betytt ’liten Inga’. Det finns också formen Ingalill, som är ett 

dubbelnamn vars namnleder har fogats samman genom sammanskrivning. Inge-Lill är en 

manlig form av Inga-Lill. (Saarikalle & Suomalainen 2007: 148–149) Dock används Inge-

Lill på en kvinna i materialet. Inga-Lill var det 4:e vanligaste dubbelnamnet bland 

finlandssvenska kvinnor cirka 1881–1981 (Blomqvist 1993: 76).  

Bindestrecksnamnet Len-Sofi består av två namnleder, varav den första kan vara en kortform 

av namnet Lena eller Leni, och den andra är en kortform av Sofia (Saarikalle & Suomalainen 

2007: 210, 359). Maija-Liisa är en namnkombination av Maija, som är en gammal folklig 

variant av Maria, och av Liisa, som är en finsk variation av Elisabet (Saarikalle & 

Suomalainen 2007: 213, 231). Len-Sofi var inte bland de 10 vanligaste dubbelnamnen bland 

finlandssvenska kvinnor cirka 1881–1981 (Blomqvist 1993: 76). Maija-Liisa var inte heller 
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med på ifrågavarande listan, men det var det 4:e vanligaste bindestrecksnamnet på finska 

kvinnor på 1900-talet (Blomqvist 1993: 76; Kiviniemi 2006: 88–89).  

Maj-Rita är ett bindestrecksnamn där båda namnlederna är kortformer. Maj är en kortform 

av Maria och Rita är en kortform av Margareta (Vilkuna 2005: 149, 195). Sirkka-Liisa 

består av två vanliga finska namn: Sirkka, som är en variant av den finska Sirkku, och Liisa, 

som är en finsk kortform av Elisabet (Saarikalle & Suomalainen 2007: 213, 354). Enligt 

Blomqvist (1993: 76) var Maj-Rita inte med på listan över de 10 vanligaste dubbelnamnen 

bland finlandssvenska kvinnor cirka 1881–1981. Sirkka-Liisa var det 5:e vanligaste 

bindestrecksnamnet på finska kvinnor på 1900-talet (Kiviniemi 2006: 88–89).  

 

4.4.2 Bindestrecksnamn på män i materialet 

Materialets vanligaste bindestrecksnamn på män är Karl-Gustav med 3 bärare, Karl-Gustaf 

med 2 bärare och Per-Erik med 2 bärare. I materialet används alla dessa namn bara som 

förstanamn. Per-Erik är ett bindestrecksnamn som har bildats till två mansnamn: Per och 

Erik. Karl-Gustav och Karl-Gustaf är namnkombinationer som har bildats till samma namn: 

Karl och Gustav/Gustaf. Per-Erik var det 2:a och Karl-Gustav det 9:e vanligaste 

sammansatta namnet bland finlandssvenska män cirka 1881–1981. Karl-Gustaf var inte med 

på listan. (Blomqvist 1993: 76) 

Andra bindestrecksnamn på män som förekommer i materialet har bara en bärare. Dessa 

namn är Bror-Erik, Carl-Gustaf, Carl-Magnus, Gustav-Adolf, Gustav-Eric, Hans-Göran, 

Kaj-Erik, Karl-Vilhelm, Kurt-Erik, Nils-Holger och Sven-Gustaf. Alla av dessa namn är 

namnkombinationer av två mansnamn. Hans-Göran och Nils-Holger är de enda namn som 

har bildats till en kortform av ett namn. Enligt Saarikalle och Suomalainen (2007: 530) är 

Hans en kortform av Johannes och Göran är för sin del en svensk variant av det grekiska 

Georgios (Saarikalle & Suomalainen 2007: 526). Nils är en kortform av Nikolaus (Saarikalle 

& Suomalainen 2007: 664). 

Av materialets bindestrecksnamn var bara Per-Erik och Karl-Gustav med på listan över de 

10 vanligaste sammansatta namnen bland finlandssvenska män cirka 1881–1981 (Blomqvist 

1993: 76). I materialet förekommer inte alls finska bindestrecksnamn, vilket betyder att det 

inte finns gemensamma bindestrecksnamn i materialet och på Kiviniemis (2006: 90) lista 

över de 10 vanligaste bindestrecksnamn på finska män på 1900-talet. Det kan sägas att de 

bindestrecksnamn på män som förekommer på Kyrkoby begravningsplats är typiska för 
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finlandssvenskar. Detta betyder att namnskicket på Kyrkoby begravningsplats liknar det 

finlandssvenska namnskicket, när det gäller bindestrecksnamn på män.  

 

4.5 Jämförelse mellan topplistorna 

I detta avsnitt jämförs 10-i-topplistor med varandra. Dessa listor är materialets 10-i-topplista, 

Blomqvists (1993: 75) lista över de vanligaste namnen bland finlandssvenskarna cirka 1881–

1981 och Kiviniemis (2006: 314–354) lista över de vanligaste namnen på finska kvinnor och 

män på 1900-talet. Därtill jämförs listan över de populäraste förnamnen bland 

finlandssvenska flickor och pojkar som föddes år 2010 och listan över de populäraste 

förnamnen bland finska flickor och pojkar som föddes år 2010 med dessa listor. Alla 10-i-

topplistor finns som bilaga (se bilaga 3) i slutet av denna avhandling.  

 

4.5.1 Kvinnonamn 

I figur 3 presenteras procentandelar gällande jämförelsen mellan 10-i-topplistor. I figuren 

används förkortningar. Förkortningen M. används för materialets lista, B. används för 

Blomqvists (1993: 75) lista och K. används för Kiviniemis (2006: 314–354) lista. För listan 

över de populäraste förnamnen på svenskspråkiga flickor som föddes år 2010 används 

förkortningen 2010FS och för den motsvarande listan på finskspråkiga flickor används 

förkortningen 2010F. Figuren visar hur många procent som är gemensamma namn på listor 

som jämförs med varandra.  
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Figur 3. Figur 3. Jämförelse mellan 10-i-topplistor: andelen gemensamma kvinnonamn 
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På listan över de populäraste förnamnen på finskspråkiga flickor som föddes år 2010 och på 

Kiviniemis lista finns det bara ett gemensamt namn: Maria. Detta berättar om förändringar 

som har skett i namnskicket. De namn som på 1900-talet var med på 10-i-topplistan var inte 

lika vanliga år 2010. På listan över de populäraste förnamnen på svenskspråkiga flickor som 

föddes år 2010 och på Blomqvists lista finns det fyra gemensamma namn: Maria, Sofia, 

Elisabeth och Linnea. Detta betyder att det har skett förändringar i det finlandssvenska 

namnskicket vad gäller de populäraste namnen, men det finns ändå namn som har förvarat 

sin ställning på topplista.  

På listor över de populäraste förnamnen på svensk- och finskspråkiga flickor som föddes år 

2010 finns det också gemensamma namn. Namnen Maria, Sofia, Emilia och Amanda är med 

på båda listorna. Detta visar att det finlandssvenska och det finska namnskicket liknar 

varandra delvis, vilket kan betyda att namn som är med på båda listorna faktiskt är 

universella namn och används också i flera andra länder. Saarelma-Paukkala (2017: 191) 

konstaterar att det västerländska namnmodet har blivit förenhetligat under de senaste 

årtiondena. Namn som Sofia, Maria och Emilia används i hela världen (Saarelma-Paukkala 

2017: 192–193).  

På materialets lista och på listan över de 10 populäraste förnamnen på svenskspråkiga flickor 

som föddes år 2010 finns det sammanlagt fyra gemensamma namn. Dessa namn är Maria, 

Elisabeth, Linnea och Linnéa. Detta visar att namn som har använts på 1920-talet, har börjat 

användas igen på 2000-talet. På materialets lista och på listan över de 10 populäraste 

förnamnen på finskspråkiga flickor finns det bara 1 gemensamt namn: Maria. Detta visar att 

materialet liknar mer det finlandssvenska än det finska namnskicket när det gäller årets 2010 

populäraste namn, men också när det är fråga om 1900-talets vanligaste namn, som resultatet 

visar. 

När materialets lista jämförs med Blomqvists (2006: 56) lista, som fungerar som sekundärt 

jämförelsematerial, kan det märkas att det finns 7 gemensamma namn på båda listorna. Det 

finns bara 3 kvinnonamn som är med på Blomqvists lista, men inte på materialets lista. Dessa 

namn är Ingeborg, Marita och Anna. Alla dessa namn förekommer i hela materialet, även 

om de inte är bland de 10 vanligaste kvinnonamnen.  
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4.5.2 Mansnamn 

I figur 4 presenteras procentandel gällande jämförelsen mellan 10-i-topplistor. I figuren 

används samma förkortningar som används i figur 3. Figuren visar hur många procent som 

är gemensamma namn på listor som jämförs med varandra.  

 

 

 

 

På materialets, Blomqvists och Kiviniemis listor finns det sammanlagt 1 gemensamt 

mansnamn: Johannes. På materialets lista är namnet det 7:e, på Blomqvists lista det 4:e och 

på Kiviniemis lista det 3:e vanligaste mansnamnet. Detta namn är det enda gemensamma 

mansnamnet på Kiviniemis och Blomqvists lista, vilket visar att det finlandssvenska och det 

finska namnskicket inte liknade varandra på 1900-talet. 

Materialets och Blomqvists listor är ganska likadana: det finns totalt 7 gemensamma namn 

på dessa listor.  Dessa namn är Erik, Karl, Johannes, Vilhelm, Henrik, Gunnar och 

Valdemar. Detta visar att materialet liknar mycket det finlandssvenska namnskicket när det 

gäller materialets 12 vanligaste mansnamn. Namn som är med på Blomqvists lista men inte 

på materialets lista är Johan, Mikael och Anders. På materialets och Kiviniemis listor finns 

det bara två gemensamma namn: Johannes och Olavi. Detta visar att materialet inte liknar 

det finska namnskicket när det gäller de vanligaste mansnamnen.  
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Figur 4. Figur 4. Jämförelse mellan 10-i-topplistor: andelen gemensamma mansnamn 
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På listor över de populäraste förnamnen på svensk- och finskspråkiga pojkar som föddes år 

2010 finns det också fyra gemensamma namn. Namnen som Johannes, Oliver, Mikael och 

Elias är med på båda listorna. Detta betyder att det finlandssvenska och det finska 

namnskicket liknade varandra år 2010 mer än på 1900-talet, vad gäller de populäraste 

namnen. Enligt Saarikalle och Suomalainen (2007: 496, 575, 650, 671) har Johannes, Oliver, 

Mikael och Elias varit alla modenamn bland finlandssvenska och finska pojkar.  

På listan över de populäraste förnamnen på finskspråkiga pojkar som föddes år 2010 och på 

Kiviniemis lista finns det fyra gemensamma namn, som är Juhani, Johannes, Olavi och 

Ilmari. Detta visar att det har skett några förändringar i namnskicket, men några av 1900-

talets modenamn har förvarat sina ställningar bland de 10 populäraste förnamnen.  

På Blomqvists lista och listan över de populäraste förnamnen på svenskspråkiga pojkar som 

föddes år 2010 finns det 5 gemensamma namn. Dessa namn är Erik, Karl, Johan, Johannes 

och Mikael. På Blomqvists lista förekommer namnet Vilhelm som på årets 2010 lista 

förekommer i formen Wilhelm. Egentligen finns det 6 gemensamma namn på dessa listor. 

Detta visar att det har skett förändringar i det finlandssvenska namnskicket vad gäller de 

vanligaste namnen, men att förändringarna inte är stora. När materialets lista jämförs med 

Blomqvists (2006: 56) lista, som fungerar som sekundärt jämförelsematerial, kan det märkas 

att det också finns 4 mansnamn som är med på Blomqvists lista, men inte på materialets 

lista. Dessa namn är Nils, Johan, Lars och Olof.  

 

4.5.3 Jämförelse mellan kvinno- och mansnamn 

Om figur 3 jämförs med figur 4, kan det märkas att det finns bara 20 %, när det gäller 

kvinnonamn, och bara 10 %, när det gäller mansnamn, gemensamma namn på materialets, 

Blomqvists och Kiviniemis 10-i-topplistor. Materialets och Blomqvists listor liknar mycket 

varandra när det gäller både kvinno- och mansnamn. Sammanlagt 70 % av kvinnonamnen 

och 70 % av mansnamnen på Blomqvists och materialets lista är gemensamma. I jämförelse 

mellan figur 3 och figur 4, kan det märkas att materialets och Kiviniemis 10-i-topplistor 

liknar knappast varandra: sammanlagt 30 % av kvinnonamnen och 20 % av mansnamnen är 

gemensamma på dessa listor. På Kiviniemis och Blomqvists listor finns det knappast 

gemensamma namn: bara 10 % av mansnamnen och 20 % av kvinnonamnen är 

gemensamma på dessa listor.  



87 
 

På listan över de populäraste förnamnen på svenskspråkiga flickor och på materialets 10-i-

topplista finns det totalt 40 % gemensamma namn. Procentandelen är den samma när det 

gäller gemensamma mansnamn på materialets lista och på listan över de populäraste 

förnamnen på svenskspråkiga pojkar som föddes år 2010. På listan över de populäraste 

förnamnen på svenskspråkiga flickor och pojkar samt på Blomqvists lista finns det 

gemensamma namn: 40 % av kvinnonamn och 50 % av mansnamn är gemensamma på dessa 

listor. 

Den största skillnaden mellan kvinno- och mansnamn kan märkas i jämförelsen mellan listan 

över de populäraste förnamnen på finskspråkiga barn som föddes år 2010 och Kiviniemis 

lista. När det gäller kvinnonamn finns det sammanlagt 10 % gemensamma namn på årets 

2010 och Kiviniemis lista. Men när det är fråga om mansnamn, finns det 40 % gemensamma 

namn på dessa listor. Detta visar att det finska namnskicket vad gäller de populäraste namnen 

har förändrats mer när det gäller kvinnonamn än när det är fråga om mansnamn.  

På listan över de populäraste förnamnen på svenskspråkiga flickor och pojkar samt på 

materialets lista finns det 40 % gemensamma namn. Procentandelen är densamma när det 

gäller både kvinnor och män. När det gäller den motsvarande listan på finska flickor och 

pojkar, är skillnader mellan den och materialets 10-i-topplistor betydande. Bara 10 % av 

kvinnonamn och 20 % av mansnamn är gemensamma på dessa listor. 

När listor över de populäraste förnamnen på svensk- och finskspråkiga pojkar och flickor 

som föddes år 2010 jämförs med varandra, kan det märkas att det finns totalt 30 % 

gemensamma namn på listorna. På dessa listor finns det alltså mer gemensamma namn än 

på Kiviniemis och Blomqvists listor. Detta betyder att det finlandssvenska och det finska 

namnskicket har liknat varandra mer år 2010 än på 1900-talet vad gäller de vanligaste eller 

populäraste kvinno- och mansnamnen. Detta kan bero på det att namnmodet har blivit allt 

mer universell.  
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5 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna gradu-avhandling har varit att ta reda på vilka förnamn de kvinnor och 

män som föddes på 1920-talet och som blev begravda på Kyrkoby begravningsplats i Sibbo 

bar, och av vilket ursprung de förnamnen var. Jag har också tagit reda på om det finns 

varianter av dessa förnamn i materialet, och om dessa förnamn används som första-, andra- 

eller tredjenamn. Jag har koncentrerat mig på de 10 vanligaste kvinnonamnen och på de 12 

vanligaste mansnamnen som förekommer på gravstenarna, men jag har också studerat 

hurdana kvinno- och mansnamn som det finns i hela materialet, det vill säga jag har studerat 

namnens ursprung, och om det finns bindestrecksnamn samt neutrala namn i hela materialet. 

Jag har också tagit reda på om materialets 10-i-topplistor liknar de finlandssvenska eller 

finska topplistorna. Syftet med avhandlingen har också varit att ta reda på om namnskicket 

på 1920-talet och år 2010 är likadant eller helt annorlunda, det vill säga om namnskicket har 

förändrats på något sätt. 

Hela materialet består av 1 064 individer, varav 524 är kvinnor. Materialet omfattar totalt 

314 kvinnonamn. Materialets 10 vanligaste kvinnonamn, Maria, Linnea/Linnéa, 

Margareta/Margaretha, Elisabet/Elisabeth, Alice, Annikki, Anita, Helena, Eila och Viola, 

har totalt 225 bärare. Andel de vanligaste namnens bärare av alla materialets kvinnor är cirka 

43 %. Om variationer av de 10 vanligaste kvinnonamnen som förekommer i materialet 

räknas med, är namnbärarnas andel av alla materialets kvinnor cirka 68 %. Detta betyder att 

den största delen av materialets kvinnor bär antingen ett av materialets 10 vanligaste 

kvinnonamn eller en av dessa namns varianter. Materialets 10 vanligaste kvinnonamn och 

variationerna av dessa namn omfattar 68 namn, vilket betyder att dessa namns andel av alla 

materialets kvinnonamn är cirka 22 %. Detta visar att det finns många kvinnonamn som inte 

är ett av de vanligaste eller en av de vanligaste namnens varianter.  

Av 1 064 individer är 536 män. Materialets 12 vanligaste mansnamn är Karl/Carl, Erik, 

Vilhelm/Wilhelm, Sven, Gustav/Gustaf, Gunnar, Johannes, Olavi, Henrik, Bengt, Kurt/Curt 

och Valdemar/Waldemar. Materialets vanligaste mansnamn består alltså av 12 namn i stället 

för 10 namn, eftersom Gustav/Gustaf och Gunnar samt Bengt och Kurt/Curt har sinsemellan 

lika många bärare. Materialets 12 vanligaste mansnamn har totalt 252 bärare. Andel de 

vanligaste namnens bärare av alla materialets män är cirka 47 %. Om variationer av de 12 

vanligaste mansnamnen som förekommer i materialet räknas med, är namnbärarnas andel 

av alla materialets män cirka 64 %. Detta betyder att den största delen av materialets män 

bär antingen ett av materialets 12 vanligaste mansnamn eller en av dessa namns variationer. 
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Materialet omfattar sammanlagt 288 mansnamn. Materialets 12 vanligaste mansnamn och 

variationerna av dessa namn omfattar 46 namn, vilket betyder att dessa namns andel av alla 

materialets mansnamn är cirka 16 %. Detta visar att det finns många sådana mansnamn i 

materialet som inte hör till de vanligaste namnen eller till dessa namns varianter. 

Det finns 228 sådana kvinnonamn som inte hör till de 10 vanligaste kvinnonamnen eller 

dessa namns varianter, och som inte är bindestrecksnamn. Det finns också 228 sådana 

mansnamn som inte är bindestrecksnamn, och som inte hör till de 12 vanligaste mansnamnen 

eller dessa namns varianter. Av dessa 228 kvinnonamn är 64 finska namn, 49 nordiska namn, 

26 tyska namn, 22 kristna namn och 21 latinska namn. Av 228 mansnamn är 70 nordiska 

namn, 61 finska namn, 34 tyska namn, 21 kristna namn och 14 latinska namn. Detta visar 

att de 5 största grupperna är desamma när det gäller både kvinno- och mansnamn.  

Bland materialets 12 vanligaste mansnamn finns det 7 nordiska, 3 tyska, 1 finskt och 1 kristet 

namn. Det finns inte alls tyska namn bland materialets 10 vanligaste kvinnonamn, men det 

finns 4 kristna, 2 finska, 1 nordiskt, 1 engelskt, 1 latinskt och 1 spanskt namn. Det kan märkas 

att det finns mer mansnamn av samma ursprung än kvinnonamn. De 10 vanligaste 

kvinnonamnen kan delas in i 6 olika grupper enligt ursprung, medan de 12 vanligaste 

mansnamnen kan delas in i 4 olika grupper. När det gäller kvinnonamn, består den största 

gruppen av 4 namn, medan den största gruppen gällande mansnamn består av 7 namn.  

Materialets 10 vanligaste kvinnonamn och dessa namns variationer används som första-, 

andra- och tredjenamn i materialet. Av förstanamn är den största delen tvåstaviga. Den andra 

största delen är trestaviga, och det finns också en del fyrstaviga namn.  Enligt Kiviniemi 

(2006: 108) är förstanamn oftast tvåstaviga. Så är det också i materialet vad gäller materialets 

10 vanligaste kvinnonamn och dessa namns variationer. Kiviniemi (2006: 108) konstaterar 

att andra- och tredjenamn är oftast tre- eller fyrstaviga. Detta syns också i materialet vad 

gäller de 10 vanligaste kvinnonamnen och dessa namns variationer: den största delen av 

andra- och tredjenamn är trestaviga. Det finns också två- och fyrstaviga andra- och 

tredjenamn. När det är fråga om materialets 12 vanligaste mansnamn och variationer av 

dessa namn, är den största delen av förstanamn tvåstaviga. Det finns också en del enstaviga 

förstanamn, och ett trestavigt namn som används som förstanamn. Andra- och tredjenamn 

är antingen två- eller trestaviga. Det finns också ett par andranamn som är enstaviga.  

Jämförelsen mellan materialets, Blomqvists och Kiviniemis 10-i-topplistor samt listan över 

de populäraste förnamnen på svensk- och finskspråkiga flickor och pojkar som föddes år 

2010 visar att det finns mest gemensamma namn på Blomqvists och materialets lista: 
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sammanlagt 70 % av kvinnonamnen och 70 % av mansnamnen är gemensamma på dessa 

listor. Det kan sägas att namnskicket på Kyrkoby begravningsplats liknar mycket det 

finlandssvenska namnskicket vad gäller de vanligaste kvinno- och mansnamnen. 

Den största skillnaden mellan kvinno- och mansnamnen kan märkas i jämförelsen mellan 

listan över de populäraste förnamnen på finskspråkiga barn som föddes år 2010 och 

Kiviniemis lista. När det gäller kvinnonamn finns det sammanlagt 10 % gemensamma namn 

på årets 2010 och Kiviniemis lista. Men när det är fråga om mansnamn, finns det 40 % 

gemensamma namn på dessa listor. Det kan dock märkas, att även om det inte finns många 

gemensamma namn på dessa listor, är namn på årets 2010 lista nygamla namn. Detta betyder 

att dessa namn har använts också på 1900-talet, även om de inte finns på 10-i-topplista. Detta 

gäller också namn på svenskspråkiga flickor och pojkar som föddes år 2010: också dessa 

namn är nygamla namn. 

Inom ramen av pro gradu-avhandlingen kunde jag inte skaffa 1920-talets topplistor från 

Befolkningsregistercentralen och därför använde jag skriftliga topplistor: Kiviniemis (2006: 

314–254) lista över de vanligaste förnamnen på finska kvinnor och män på 1900-talet och 

Blomqvists (1993: 75) lista över de 50 vanligaste kvinno- och mansnamnen bland 

finlandssvenskarna cirka 1881–1981. Kiviniemis (2006: 314–354) lista omfattar mer än 50 

förnamn, men jag utarbetade två listor på basis av Kiviniemis lista: 50-i-topplistan och 10-

i-topplistan. 10-i-topplistan (se bilaga 3) används vid jämförelsen mellan Blomqvists, 

Kiviniemis och materialets lista. Blomqvists (1993: 75) lista omfattar 50 vanligaste kvinno- 

och mansnamnen bland finlandssvenskarna och jag har utarbetat en 10-i-topplista av denna 

lista.  

Jag skulle vilja forska i 2010-talets namnskick i Svenskfinland och jämföra det med 

namnskicket i hela Finland. Jag skulle vilja jämföra namnskicket i Svenskfinland och hela 

Finland ur sociolingvistisk synvinkel och forska i kulturella förändringar som har påverkat 

namnskicket. Genom förändringar i namnskicket kan det märkas hur andra kulturer påverkar 

vår kultur. Kulturen förändras också genom nya namn och genom att forska i namn kan det 

märkas vilka kulturella förändringar som har skett. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 14–

15) För att få en bra helhetsbild på de kulturella förändringarna som har skett, skulle det vara 

väsentligt att forska i namn på hela 2010-talet, det vill säga från 2010 till 2018. En sådan 

forskning skulle vara möjligt att genomföra inom ramen av doktorsavhandling. 
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Saarelma-Paukkala har forskat i 2000-talets finska namntrender i sitt verk Etunimikirja: 

suomalaiset nimitrendit 2000-luvulla (2017). Enligt Saarelma-Paukkala (2017: 9) har finska 

förnamn studerats ganska mycket på 1990-talet och i början av 2000-talet, men inte under 

de senaste 10 åren. Jag skulle vilja forska i både det finska och det finlandssvenska 

namnskicket. De förändringar som har skett i namnmodet intresserar mig mycket. Jag antar 

att namnskicket har förändrats mycket under de senaste årtiondena, och för att hålla sig ajour 

med förändringar inom namnskicket, är det väsentligt att forska i namn som används och 

ges åt barnen idag. 

Saarelma-Paukkala (2017: 116) konstaterar att det kommer mer och mer invandrare till 

Finland. Detta påverkar också namnskicket. Enligt Saarelma-Paukkala (2017: 116, 118–120) 

finns det bland annat ryska och estniska namn, muslimnamn och namn av annat främmande 

ursprung i det finska namnskicket. Dessa namn blir hela tiden vanligare när invandringen 

ökar. Saarelma-Paukkala har forskat i de kulturella förändringar som sker i det finska 

namnskicket, men det är också viktigt och väsentligt att studera de kulturella förändringarna 

som sker i det finlandssvenska namnskicket. Jag skulle vilja forska i de kulturella 

förändringarna som sker och har skett i det finlandssvenska och det finska namnskicket, och 

jämföra dessa förändringar med varandra. Jag skulle vilja ta reda på om förändringarna är 

likadana eller olika.  
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Kvinnonamn 

 

          

 Namn Antal 

bärare 

% f. 

namn 

Namn Antal 

bärare 

% f. 

namn 

Namn Antal 

bärare 

% f. 

namn  

1 Maria 43 7 Maria 23 694 17  Maria 235 420 9  

2 Linnea, 

Linnéa 

32 9 Margareta 10 107 10  Helena 143 600 10  

3 Margareta, 

Margaretha 

28 14 Elisabet 9 302 2  Anneli 136 320 5  

4 Elisabet, 

Elisabeth 

24 0 Linnea 8 667 8  Kaarina 124 360 4  

5 Alice 19 0 Helena 7 928 14  Marjatta 118 550 5  

6 Annikki 18 28 Anna 7 617 88  Johanna 115 210 16  

7 Anita 17 53 Sofia 6 689 5  Liisa 96 140 31  

8 Helena 16 13 Elisabeth 6 681 3  Annikki 93 460 5  

9 Eila 15 93 Ingeborg 6 328 5  Hannele 87 480 4  

10 Viola 13 8 Alice 6 048 10  Tuulikki 70 160 3  

 

 
 

 Blomqvist (2006: 56): de 10 populäraste kvinnonamnen bland 

finlandssvenskarna på 1920-talet 

1 Maria 

2 Linnea 

3 Margareta 

4 Elisabet 

5 Ingeborg 

6 Anita 

7 Helena 

8 Marita 

9 Anna 

10 Viola 

 
 
 
 
 

Materialets lista Blomqvists Blomqvists (1993: 75)(1993: 75) lista Kiviniemis Kiviniemis (2006: 332–354)354) lista 



103 

 
        

 Kvinnonamn Antal 

bärare 

Kvinnonamn Antal 

bärare 

1 Maria 197 Maria 2 224 

2 Sofia 122 Sofia 1 821 

3 Elisabeth 98 Emilia 1 738 

4 Linnea 85 Olivia 1 107 

5 Alexandra 64 Aino 982 

6 Amanda 62 Matilda 801 

7 Emilia 61 Helmi 789 

8 Ida 59 Amanda 783 

9 Johanna 57 Aurora 777 

10 Linnéa 55 Ilona 773 

 

 

    

 Namn Antal bärare Namn Antal bärare 

1 Maj-Britt 1 303 Anna-Liisa 17 610

2 Ann-Mari 1 035 Marja-Leena 12 630

3 Maj-Lis 919 Marja-Liisa 11 910

4 Inga-Lill 699 Maija-Liisa 7 030 

5 Anna-Lisa 673 Sirkka-Liisa 5 380 

6 Else-Maj 516 Eeva-Liisa 3 730 

7 Gun-Britt 480 Anna-Maija 3 520 

8 Anne-Maj 441 Anne-Mari 2 560 

9 Ann-Christine 422 Ulla-Maija 2 510 

10 Ann-Marie 398 Marja-Terttu 1 910 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De populäraste förnamnen på De populäraste förnamnen på

svenspråkiga flickor som föddes år 2010 

De populäraste förnamnen på 

svenspråkiga flickor som föddes år 2010

De populäraste förnamnen på

finskspråkiga flickor som föddes år 2010 

Blomqvists (1993: 76) lista 

Namn Antal bärare

Kiviniemis (2006: 88–89) lista De 10 vanligaste 

bindestrecksnamn 
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Mansnamn 

 
          

 Namn Antal 

bärare 

% f. namn Namn Antal 

bärare 

% f. 

namn 

Namn Antal 

bärare 

% f. 

namn  

1 Karl, Carl 44 98 Erik 14 045 34 Juhani 308 990 3 

2 Erik 30 50 Karl 13 564 88 Olavi 204 400 7 

3 Vilhelm, 

Wilhelm 

26 0 Johan 12 106 49 Johannes 195 890 4 

4 Sven 24 100 Johannes 9 463 25 Antero 170 050 2 

5 Gustav, 

Gustaf; 

Gunnar 

19 26  

(Gustav, 

Gustaf), 

58  

(Gunnar) 

Mikael 8 600 11 Tapani 143 890 4 

6 Johannes 18 0 Vilhelm 6 286 4 Kalevi 136 130 8 

7 Olavi 16 19 Anders 6 082 46 Tapio 127 120 9 

8 Henrik 15 33 Henrik 5 642 29 Matti 114 470 64

9 Bengt; 

Kurt, Curt 

14 100  

(Bengt),  

93 

(Kurt/Curt) 

Gunnar 5 116 39 Ilmari 98 930 4 

10 Valdemar, 

Waldemar 

13 0 Valdemar 4 898 1 Pekka 95 780 48

 

 
 Blomqvist (2006: 56): de 10 populäraste mansnamnen bland finlandssvenskarna 

på 1920-talet 

1 Erik 

2 Karl 

3 Johannes 

4 Nils 

5 Johan 

6 Sven 

7 Valdemar 

8 Lars 

9 Gunnar 

10 Olof 

 

 

Materialets lista Blomqvists Blomqvists (1993: 75)(1993: 75) lista Kiviniemis Kiviniemis (2006: 314–331)331) lista 
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 Mansnamn Antal bärare Mansnamn Antal bärare 

1 Alexander 128 Juhani 1 853 

2 Erik 127 Johannes 1 574 

3 Johannes 119 Mikael 1 448 

4 Johan 77 Olavi 1 301 

5 Karl, 

Oliver 

73 Matias 1 274 

6 Emil 72 Onni 1 241 

7 Mikael 71 Elias 1 134 

8 Elias 65 Ilmari 995 

9 William 62 Oliver 923 

10 Wilhelm 54 Oskari 869 

 
 

 

    

 Namn Antal bärare Namn Antal bärare 

1 Jan-Erik 935 Veli-Matti 4 150 

2 Per-Erik 529 Juha-Pekka 3 450 

3 Karl-Erik 483 Jukka-Pekka 3 220 

4 Karl-Johan 401 Veli-Pekka 2 890 

5 Carl-Johan 346 Juha-Matti 2 340 

6 Lars-Erik 327 Olli-Pekka 2 310 

7 Per-Olof 267 Ari-Pekka 1 770 

8 Sven-Erik 254 Jari-Pekka 1 370 

9 Karl-Gustav 236 Ville-Veikko 920 

10 Bo-Erik 186 Vesa-Matti 830 

 

 

 

 

 

 

De populäraste förnamnen på svenskspråkiga De populäraste förnamnen påDe populäraste förnamnen påDe populäraste f svenskspråkiga

 pojkar som föddes år 2010 

De populäraste förnamnen på finskspråkiga De populäraste förnamnen på finskspråkiga

 pojkar som föddes år 2010 

Kiviniemis (2006: 90) lista Blomqvists (1993: 76) lista De 10 vanligaste 

bindestrecksnamn 


