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!
Nationalitetens!betydelse!för!namnidentiteten!!
hos!unga!finska!och!sverigefinska!kvinnor!

%
Av%Anna%Masanti%

!
!
!
!
!

I!den!här!artikeln!kommer! jag!att!utgående! från!en!tidigare!studie!(Masanti!
2010)! granska! betydelsen! av! namnets! lingvistiska! bakgrund! som! en! del! av!
individens!namnidentitet.!Jag!är!intresserad!av!de!uppfattningar!namnbärare!
har!om!sina!tilltalsnamn!och!jag!vill!visa!hur!namnbärare!ser!sina!namn!som!
en!del!av!sig!själva.!Min!tidigare!studie!handlar! framför!allt!om!tilltalsnamn!
och! deras! betydelse! för! individens! namnidentitet,!men! även! om! individens!
fullständiga!namn,!det!vill!säga!tilltalsK!och!efternamnet.!!

Studien! är! baserad! på! intervjuer! med! tretton! finska! och! sex! sverigeK
finska! kvinnor.! Jag! ville! intervjua! dem! för! att! de! skulle! kunna! be! om!
preciseringar!av!frågorna!och!för!att! jag!själv!skulle!få!möjligheten!att!ställa!
följdfrågor! på! deras! svar.! Informanterna! skulle! uppfylla! följande! kriterier:!
1)!vara! finsk! eller! sverigefinsk! genom! att! ha! åtminstone! en! finsk! förälder,!
2)!ha!finska!som!modersmål!och!3)!vara!en!kvinna!mellan!20–30!år.!Jag!valde!
att! intervjua! bara! kvinnor! för! att! undvika! könets! påverkan! på! forskningsK
resultatet!eftersom!materialet!är!litet.!Dessutom!ville!jag!ha!informanter!som!
skulle!vara!i!en!ålder!då!frågor!kring!identitet!antagligen!är!speciellt!aktuella.!
Kvinnorna! var! vid! intervjutillfället! mellan! 19! och! 27! år.! Tilltalsnamnets!
vanlighet!eller!ovanlighet!påverkade!valet!av!finska!informanter;!jag!ville!ha!
olika!namn!i!materialet.!Det!fanns!inga!krav!för!sverigefinnarnas!namn!utan!
det! var! tillräckligt! att! de! tidigare! nämnda! kriterierna! uppfylldes.! SverigeK
finnarna! hittade! jag! med! snöbollsmetoden:! varje! informant! hjälpte! till! att!
hitta! nästa! deltagare.! Alla! intervjuerna! gjordes! på! finska.! Två! av! de! finska!
informanterna! intervjuades! redan! hösten! 2007! när! jag! skrev! en! mindre!
uppsats!om!temat!(Masanti!2007).!De!övriga!finnarna!intervjuade!jag!hösten!
2009! och! vintern! 2010! i! Helsingfors! när! jag! samlade! in! material! till! mitt!
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examensarbete! (Masanti! 2010).! Intervjuerna! med! sverigefinnarna! ingår!
också!i!materialet!och!intervjuerna!gjordes!hösten!2009!i!Stockholm.!!

De!finska!kvinnorna!är!födda!och!bosatta!i!Finland!och!de!sverigefinska!
kvinnorna! i! Sverige.! De! finska! kvinnornas! tilltalsnamn! är!Aino,!AnnaMRiitta,!
Balbina,!Emmi,!Iiramaria,!Inka,!Jenni,!Mirjami,!Nada,!Päivi,!Sini,!Sirja!och!Tessa.!
Jag! har! informanternas! tillåtelse! att! använda! deras! namn! i! min! forskning!
även! om! några! av! dem! är! mycket! ovanliga! och! det! därför! är! möjligt! att!
informanterna! kan! identifieras.! Bland! namnen! finns! sådana! som! är! vanliga!
finska! namn! och! sådana! som! är! ovanliga,! antingen! lite! mer! speciella! eller!
utländska.!Alla!finska!informanter!utom!Balbina!och!Nada!har!föräldrar!som!
är!födda!i!Finland!och!har!finska!som!modersmål.!Balbinas!mamma!kommer!
från!Östeuropa!och!Nadas!pappa!är!uppvuxen!utanför!Europa.!!

De! sverigefinska! informanternas! tilltalsnamn! är! Emma,! Ida,! Johanna,!
Liina,!Mari! och!Marika.! Sverigefinnarna! har! åtminstone! en! förälder! som! är!
född!i!Finland!och!har!finska!som!modersmål.!Intervjuerna!gjordes!på!finska!
och! informanterna! uppgav! finska! som! sitt! enda! eller! som! ett! av! sina!
modersmål.!Informanternas!efternamn!diskuterades!med!både!de!finska!och!
de!sverigefinska!informanterna!men!av!forskningsetiska!skäl!nämner!jag!inte!
dem.!

I! intervjuerna! diskuterades! namnidentitet! ur! olika! synvinklar.! Ämnen!
som! diskuterades! var! bland! annat! namnets! koppling! till! nationalitet,! klass!
och!namngivarens!värderingar.!Här!lyfter!jag!särskilt!fram!nationaliteten!och!
syftet!är!att!utreda!hur!namnets!ursprung!eller!språkliga!bakgrund!påverkar!
individens!namnidentitet.!

!

Teoretiska!utgångspunkter!
Metoderna! i! studien! är! folkonomastiska! (jfr! Ainiala! &! Halonen! 2011)! och!
teoretiskt! placerar! sig! studien! inom! socioonomastiken.! Folkonomastiken!
iakttar!observationer!om!namn!och!bruk!av!dem!bland!lekmän!på!samma!sätt!
som! folklingvistiken! undersöker! vanliga! språkbrukares! observationer! och!
tankar!om!språket!(Vaattovaara!2009!s.!27;!Palander!2001!s.!147;!Niedzielski!
–! Preston! 2000).! Lekmän! är! ofta!medvetna! om! språket! och! diskuterar! det!
gärna!även!om!de! inte!känner! till! terminologin! inom! forskningen.! Lekmäns!
sätt!att!diskutera!språkliga!frågor!är!därför!annorlunda!än!språkvetares!men!
deras!observationer!är!ändå!väldigt!viktiga:! språkbrukarnas! tankar!avslöjar!
nämligen! till! exempel! stereotypier! som! hänger! samman! med! språket!
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(Vaattovaara!2009!s.!30;!Palander!2001!s.!151;!Niedzielski!&!Preston!2000!s.!
3–5,!14).!!

Människan! uttrycker! sin! identitet! symboliskt! och! den! skapas! i! kollekK
tivet!på!många!olika!sätt,!till!exempel!genom!språket!(Saastamoinen!2006!s.!
173;!Woodward!2000!s.!7,!155;!Omoniyi!&!White!2006!s.!1–2).!Människans!
identitet!består!dels!av!hennes!egen!uppfattning!om!sig!själv,!dels!av!andra!
personers!tankar!om!henne!(Hagström!2006!s.!152).!Förutom!språket!skapar!
också! andra! faktorer,! som! t.ex.! livsstil! och! religion,! ens! identitet! (Fadjukoff!
2008!s.!58).!Också!namn!kan!uttrycka!identitet!(se!till!exempel!Aldrin!2011).!

Namnidentitet! syftar! i! denna! studie! på! den! del! av! individens! identitet!
som!har!att!göra!med!hennes!inställning!till!sitt!eget!namn,!dvs.!hur!individen!
upplever! sitt! namn! som! en! del! av! sig! själv! och! hurdana! upplevelser! och!
betydelser!hon!knyter!till!sitt!namn.!!

Namnidentiteten!består!av!olika!delområden.!Enligt!min! studie! (2010)!
bildar!följande!faktorer!individens!namnidentitet:!”åldern”!på!ens!namn!(dvs.!
när!namnet!har!varit!populärt),!namnets!koppling!till!ens!släkt!och!namnets!
popularitet! (hur! vanligt! namnet! är),! egna! och! föräldrarnas! värderingar,!
smekformer,!det!fullständiga!namnet!och!namnets!”nationalitet”.!!

Med! tilltalsnamn!menar! jag!det!namn!som! informanten!benämns!med.!
Det!kan!vara!hennes!första!eller!andra!namn!eller!en!smekform!av!det!namn!
hon!har!fått!vid!födelsen.!!

Enligt! Blomqvist! (1993! s.! 2010)! kan! en! persons! språkliga! bakgrund!
utläsas! ur! hans! eller! hennes! förnamn! men! oftare! är! det! förnamnet! och!
efternamnet! tillsammans! som! avslöjar! personens!modersmål.! Många! namn!
har!dock!blivit!internationella!när!de!lånats!från!ett!språk!till!ett!annat!och!då!
är! det! ofta! i! stället! uttalet! av! namnen! som! röjer! namnbärarens!modersmål!
eller! den! språkliga! miljön! hon! eller! han! lever! i.! Med! tilltalsnamnets% natioM
nalitet%avser! jag! i! denna! studie! att!man! upplever! att! ett! visst! namn!hänger!
samman!med!ett!visst!språk.!Med!finska%namn!avser!jag!namn!som!är!vanligt!
förekommande! i! det! finska! namnbeståndet! och/eller! som! inordnar! sig! i!
finska! språket.! Till! exempel! är! namnen! Nada! och! Balbina! inte! vanliga! i!
Finland! och! de! ses! knappast! som! finska! namn! medan! de! flesta! säkert!
betraktar!Aino%och!Sini!som!finska.!Ovanliga!namn!kan!inordna!sig!lika!bra!i!
finskan!som!vanliga!namn,!men!skillnaden!är!att!de!är!sällsynta!antingen!i!en!
viss!generation!eller!i!alla!generationer.!Sådana!namn!är!Iiramaria!och!Tessa.!
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Nationalitetens!betydelse!!
Bortsett! från!Balbina!och!Nada!som!har!en! ickeKfinsk! förälder!upplever!alla!
finska! informanter! att! deras! tilltalsnamn! visar! att! de! har! finska! rötter! och!
finskt! medborgarskap! trots! att! de! också! tycker! att! namnen! fungerar! bra! i!
internationella! sammanhang.! De! faktorer! som! gör! att! informanterna! uppK
fattar!sina!namn!som!finska!är!att!det!geografiska!område!namnen!används!
inom! är! begränsat,! att! namnens! stavning! har! finska! drag! och! att! uttalet!
passar! finskspråkiga.! Balbina! är! den! enda! som! inte! alls! tycker! att! hennes!
tilltalsnamn! speglar! hennes! nationalitet.! Hon! berättar! att! det! var! hennes!
finska!pappa!som,!när!hon!föddes,!hittade!namnet!i!en!östeuropeisk!kalender!
i!mammans!hemland.!Balbina!känner!sig!starkt!finsk!men!ser!inte!sitt!namn!
som! finskt.! Däremot! upplever! hon! att! tilltalsnamnet! och! hennes! finska!
efternamn!tillsammans!berättar!om!hennes!ursprung.!Nada!säger!att!hennes!
namn,! lika!bra!som!vilket!annat!namn!som!helst,!kan!representera!”den!nya!
finskheten”.!!

Sambandet!mellan!namn!och!nationalitet!verkar!inte!särskilt!viktigt!för!
de!finska!informanterna.!Aino,!vars!namn!kommer!från!Kalevala,!uppskattar!
sitt!traditionsrika!namn,!medan!Päivi,!vars!namn!kommer!från!finskans!päivä!
med! betydelsen! ’dag’,! ’sol’! tycker! att! hennes! tilltalsnamn,! som! är! starkt!
bundet! till! nationaliteten,! är! en! belastning! för! henne.! Hon! tycker! inte! att!
namnet! speglar! hennes! karaktär! eftersom! hon! inte! identifierar! sig! särskilt!
starkt!med!finskhet.!Det!verkar! för!henne!vara!viktigare!att!ett!namn!skulle!
vara!internationellt!gångbart!än!att!det!har!anknytning!till!den!egna!etniska!
bakgrunden.!!

!

Sverigefinnarnas!uppfattningar!om!den!språkliga!bakgrunden!i!namnen!
Efternamnen! diskuteras!med! alla! informanter!men! de! sverigefinska! kvinnK
orna! pratar! mer! om! dem! än! de! finska.! Detta! kan! bero! på! att! de! etniska!
signaler! som! ingår! i! deras! efternamn! kan! vara! väldigt! betydelsefulla! i!
vardagen!utanför!Finland.!

För! några! av! de! sverigefinska! informanternas! föräldrar! har! det! varit!
viktigt!att!barnets!tilltalsnamn!fungerar!bra!både!i!finskan!och!i!svenskan.!Det!
här!har!åtminstone!Emmas,!Liinas,!Johannas!och!Maris!föräldrar,!enligt!inforK
manterna! själva,! funderat!på.!Enligt!Alhaug!och!Saarelma! (2009! s.! 96,! 107)!
ges!barnen!i!familjer!bosatta!i!Norge!där!åtminstone!en!förälder!är!finsk!ofta!
internationella!tilltalsnamn!som!fungerar!bra!både!i!Norden!och!i!andra!delar!
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av! världen.! Sådana! namn! är! bland! annat! Emma,! Anna! och!Maria.! Namnen!
fungerar! alltså! bra! både! i! Finland! och! Norge! utan! att! väcka! någon! större!
uppmärksamhet.!Det! är! troligen!därför!de! sverigefinska! informanterna! inte!
nödvändigtvis!anknyter!tilltalsnamnen!till!något!särskilt!språk.!De!tycker!att!
namnen! är! internationella! och! i! så! fall! avslöjar! namnet! inte! deras! etniska!
bakgrund! i! Sverige.! De! tycker! att! den! finskspråkiga! bakgrunden! kommer!
fram!i!namnhelheten!med!tilltalsnamnet!och!efternamnet.!!

Liinas! finska!mamma! och! svenska! pappa! gav! henne! namnet!Lina!med!
svensk! stavning! som! hon! senare! själv! ändrade! till! Liina.! Hon! tycker! att!
namnet!är!svenskt!men!att!den!finska!stavningen!ger!henne!en!finsk!identitet!
som! sammanbinder! henne! med! hennes! finska! släkt.! Saarelma! och! Alhaug!
(2009!s.!95),! som!har!utrett! finländares!namngivning! i!Norge,!har!upptäckt!
att! föräldrar! ibland! vill! understryka! sin! finska! identitet! genom! att! ge! sina!
barn!namn!med!finsk!stavning!(ex.!Jonas/Joonas).!!

Ida!som!har!finsk!mamma!och!chilensk!pappa!ser!sitt!namn!som!svenskt!
på!grund!av!stavningen!och!tycker!det!vore! finskt!om!det!stavades!med!två!
i:n.!Hon!har!både!mammans!finska!och!pappas!chilenska!efternamn!och!hon!
tycker!att!bägge!två!avslöjar!hennes!etniska!bakgrund.!

Mari,! som!har! finsk!mamma!och! gambisk!pappa,! bär!mammans! finska!
efternamn! som! slutar! på! Knen.! Hon! säger! att! hela! namnet! väldigt! tydligt!
speglar!hennes!finska!bakgrund!och!hon!känner!sig!på!grund!av!namnet!mer!
finsk!än!gambisk.!Hon! tycker!att!det!är!viktigt!att!hennes!etniska!bakgrund!
märks!i!namnet.!!

Emma! som! har! finska! föräldrar! upplever! att! hennes! efternamn! som!
slutar!på!Kmaa!(’jord’,!’mark’)!är!speciellt.!Hon!tycker!att!det!bara!är!positivt!
att! namnet! har! en! speciell! ton! och! att! det! går! att! tolka! hennes! finska!
bakgrund!i!det.!!

Johanna! som! också! har! finska! föräldrar! anser! att! hennes! etniska! bakK
grund! syns! i! hela! hennes! namn! eftersom! efternamnet! slutar! på! Knen.! Hon!
skulle! föredra!att!namnet! inte! avslöjade! så!mycket!om!henne!eftersom!hon!
gärna!vill!höra!till!den!svenska!majoriteten.!När!hon!bodde!i!Finland!några!år!
efter! gymnasiet! njöt! hon! av! känslan! att! genom! namnet! tillhöra! det! finska!
samhället!omkring!sig.!

Även!om!de!finska!efternamnen!ibland!orsakar!praktiska!problem!för!de!
sverigefinska!informanterna!är!inte!alla!informanter!redo!att!byta!efternamn.!
Mari! och! Emma! vill! gärna! ha! kvar! sina! egna! efternamn! också! i! framtiden!
medan! Johanna! tänker! byta! namn! när! hon! gifter! sig.!Marika! som! har! finsk!
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mamma!och!svensk!pappa!har!alltid!haft!en!negativ!attityd!till!sitt!efternamn!
som!slutar!på!Knen.!Efternamnet!väckte!negativ!uppmärksamhet!när!hon!var!
barn!och!hon!kan!tänka!sig!att!byta!efternamn!även!om!det!nya!namnet!inte!
nödvändigtvis!behöver!vara!svenskt.!Liina!har!ett!svenskt!efternamn!och!vill!
behålla!det!eftersom!det!inte!finns!många!namnbärare!med!detta!namn.!

Alla! de! sex! sverigefinska! informanterna! har! tilltalsnamn! som! fungerar!
bra! i! det! svenskspråkiga! samhälle! de! lever! i.! De! flesta! namnen! är! vanliga!
också!i!Finland.!Det!verkar!som!om!informanternas!föräldrar!har!prioriterat!
namn!som!är!lämpliga!i!Sverige!men!som!inte!heller!är!främmande!i!Finland.!
Det!är!bara!Liina!som!tycker!att!tilltalsnamnet!starkt!knyter!henne!samman!
med!hennes!finska!familj!och!hon!anser!att!bandet!är!viktigt.!De!andra!tycker!
att!bakgrunden!syns!i!namnhelheten.!De!finska!drag!som!ingår!i!namnen!uppK
levs!som!viktiga!även!om!namnen!kan!orsakar!praktiska!problem!i!Sverige.!!

Många! av! informanterna! identifierar! sig! som! sverigefinnar,! vilket! de!
upplever! som! att! de! inte! är! helt! svenska! men! inte! heller! finska.! Att! vara!
sverigefinne!betyder!att!de!båda!etniska!sidorna! förenas.!Namnet!verkar!ha!
koppling!till!denna!identitet!som!också!innebär!att!man!kan!finska.!Enligt!Lif!
(2004! s.! 213,! 217,! 223)! hör! namnets! språkliga! bakgrund! inte! så! mycket!
samman! med! individens! uppfattning! om! sin! etniska! identitet.! Hon! har!
granskat!etnisk!identitet!och!namn!hos!ingermanlänningar!bosatta!i!Sverige.!
Viktiga! faktorer! för!den!etniska! identiteten!är! i! stället!härkomst,!nuvarande!
hemland,! om! individen! talar! finska! och! i! vilket! land! den! har! gått! i! skola.!
Någon! som! har! bytt! till! ett! svenskt! namn! kan! känna! sig! ingermanländsk!
medan!en!annan!som!har!behållit!sitt!ursprungliga!namn!kan! identifiera!sig!
som! svensk.! Informanterna! i! Lifs! och! min! studie! verkar! ha! väldigt! olika!
uppfattningar!om!betydelsen!av!namnets!etniska!drag!och!bakgrund!för!den!
etniska! identiteten.! För! sverigefinnarna! är! de! etniska! dragen! viktiga! och!
dessutom!mestadels!positiva.!!

!

Sammanfattning!
Utgående! från! de! finska! och! de! sverigefinska! informanternas! uppfattningar!
verkar! namnets! nationalitet! träda! fram! när! namnbäraren! befinner! sig! i! en!
språkgemenskap! där! namnet! inte! är! vanligt.! Då! avslöjar! namnet! bärarens!
bakgrund! och! individen! blir! mer! medveten! om! de! betydelser! som! ingår! i!
namnet.! I! sådana! fall! kan! namnet! å! ena! sidan! reflektera! till! exempel! den!
etniska!grupp!som!individen!identifierar!sig!med.!Å!andra!sidan!kan!namnet!
också! spegla!den!etniska!grupp! föräldrarna!eller! en!av!dem! tillhör! trots! att!
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namnbäraren!själv!inte!längre!identifierar!sig!med!denna!grupp.!För!de!flesta!
sverigefinska! informanterna! är! efternamnets! språkliga! ursprung! viktigt! för!
namnidentiteten! medan! de! finska! informanterna! är! mer! medvetna! om! de!
språkliga! tecken! som! ingår! i! tilltalsnamnet.! Om! efternamnet! har! någon!
betydelse! för! de! finska! kvinnornas! namnidentitet! beror! det! inte! på! dess!
språkliga!bakgrund!och!nationalitet!utan!på!andra!faktorer!som!till!exempel!
dess!anknytning!till!familj!och!släkt.!!
!
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Summary!
ANNA!MASANTI:!!
The!importance!of!nationality!for!name!identity!among!young!Finnish!and!
Sweden!Finnish!women%
!
This! article! presents! a! survey! that! examines! name! identity! and! the! factors! that!
people!experience!as!an!important!part!of!that!identity.!According!to!this!survey,!the!
nationality!of!the!name,!which!in!this!case!means!the!linguistic!background,!can!be!
seen!as!a!part!of!name! identity.!This!article! focuses!on! linguistic!background.!The!
data! consist! of! interviews!with! young! FinnishKspeaking!women! from!Finland! and!
Sweden.! The! women! living! in! Finland! are! less! conscious! of! the! language! that! is!
visible!in!their!name!than!the!women!living!in!Sweden,!and!it!is!also!less!important!
for! them,! unless! the! name! is! foreign! to! Finland! or! they! have! spent! time! abroad.!
Having! a! foreign! name! makes! the! informants! more! conscious! of! the! name.! The!
women!living!in!Finland!mainly!comment!on!their!first!names,!while!the!women!in!
Sweden!take!the!last!name!into!account!as!well.!It!is!often!the!last!name!that!marks!
ethnic! background,! as! the! informants! living! in! Sweden! have! international! first!
names.!!


