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Kevins konnotationer- skillnader i 
högstadielärares associationer till tio olika 

förnamn 
 
 

Sammanfattning 
 

331 svenska högstadielärare bedömde i en enkät tio olika förnamn 
på fiktiva elever inom fem dimensioner: framgångsrik, populär 
bland kamrater, social förmåga, maskulin/feminin och 
socioekonomisk status. Namnen valdes enligt följande: två vanliga 
namn, två ovanliga, två namn vanligast bland höginkomsttagare, 
två vanligast bland låginkomsttagare och två av icke-svenskt 
ursprung. Hypoteserna var att förnamnen skulle ha olika 
konnotationer, att detta skulle visa sig inom samtliga fem 
dimensioner samt att vanliga namn och namn typiska för 
höginkomsttagare skulle få en mera positiv bedömning än övriga. 
Undersökningen gav stöd åt samtliga hypoteser. 
Effektmagnituderna var stora. Respondenternas kön, ålder och 
yrkeserfarenhet påverkade vissa bedömningar signifikant men 
effektmagnituderna var små. Resultaten indikerar att 
namnkonnotationer är ett förekommande fenomen även i Sverige, 
åtminstone på högstadiet.  
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Abstract 
 

In a questionnaire, 331 Swedish junior high school teachers assessed 
ten first names of imaginary students across five dimensions; success, 
popularity, social skills, masculinity/femininity, and socioeconomic 
status. Names were chosen as follows; two common and two 
uncommon names, two names common among high-income groups, 
two common among low-income groups and two names of non-
Swedish origin. It was hypothesized that these first names would have 
differing connotations in all five dimensions and that common names 
and names common in high-income groups would be judged more 
favourably than the other names. The results support all these 
hypotheses. Effect sizes were large. Respondent sex, age and 
experience affected some results significantly, but effect sizes were 
small. Results indicate that name connotations are a factor in Sweden 
too, at least in junior high school. 
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Kevins konnotationer- skillnader i 
högstadielärares associationer till tio olika 

förnamn 
 

Namnforskning- ett tvärvetenskapligt forskningsområde 

Namnet är ofta det första vi får veta om en annan människa. I många situationer sker detta 

innan vi ens har träffat personen ifråga. Namnet kanske till och med kan få oss att avstå från 

att träffa en viss person. Förutom att namnet ofta (men inte alltid) avslöjar en persons kön kan 

det ge signaler om till exempel ålder, social tillhörighet eller etniskt ursprung. Ett visst namn 

kan för den enskilde vara behäftat med olika positiva eller negativa laddningar och det är inte 

självklart att Jacob Wallström och Robin Svensson bedöms på samma sätt i alla situationer, 

särskilt inte när annan information saknas. Även om efternamnet utelämnas räcker ett 

förnamn för att sätta fantasin i rörelse. Att Linda, Maj- Britt och Jasmine sannolikt är tre 

kvinnor skulle de flesta instämma i, men för övrigt kan namnen ge skiftande associationer. 

 I alla kända kulturer har individer förnamn (Alford, 1988; ref. i Hagström, 2006). 

Förnamnet var länge, åtminstone i Europa, det enda namn människor hade och först under 

medeltiden började man använda tilläggsnamn eller släktnamn (Brylla, 2004). I västvärlden är 

det vanligast att förnamn ges till nyfödda och namnen är oftast godtyckliga rent språkligt. 

Barnets namn väljs inte i första hand för att bokstavligt beskriva bäraren även om undantag 

finns. Troligen är det få som ger sitt barn namnet Filippa (som betyder hästväninna) i mening 

att namnet konkret ska beskriva barnet. I vissa kulturer får barnen inga namn förrän de är 

äldre och det finns också exempel på att förnamnet byts ut vid bestämda tillfällen under livet, 

till exempel när man genomgår puberteten eller blir förälder (Hagström, 2006). 

Förnamn studeras inom många olika vetenskaper; historia, geografi, antropologi, 

religionsvetenskap, språkvetenskap (inklusive undergrupper som semantik, psykolingvistik 

och sociolingvistik), onomastik (namnforskning), sociologi, kommunikationsvetenskap, 
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marknadsföring, etnologi, neurofysiologi och psykologi för att nämna några. Inom 

kognitionspsykologi och neuropsykologi har man kunnat visa att människor är extra 

perceptuellt uppmärksamma på ljudet av det egna namnet. Tidigt lanserades begreppet 

cocktail- effekten, vilket innebär att en betydande del människor kan urskilja vissa ljud, till 

exempel när det egna namnet nämns, även i ett ganska högljutt sorl (Moray, 1959; ref. i Wood 

& Cowan, 1995) . Förmågan att urskilja ljudet av det egna namnet har bekräftats i senare 

studier (Wood & Cowan, 1995) och uppmätts även med spädbarn som försökspersoner 

(Newman, 2005). En annan studie visade att förnamnet kan uppfattas även vid förändrade 

medvetande-tillstånd som sömn eller vid uppvaknande ur medvetslöshet (Perrin, Garcia-

Larrea, Mauguière & Bastuji, 1999). I en senare studie har man med PET-skanning kunnat 

kartlägga en viss mekanism i hjärnan som aktiveras när människor hör sitt namn (Perrin et al., 

2005). 

Inom det historiska området har man till exempel undersökt förnamns uppkomst och 

användning i olika tidsepoker (Kjellmer, 2000). Förnamns livscykel har också studerats ur ett 

språkvetenskapligt perspektiv och i en norsk studie kunde man se att en vanlig namnkurva är 

hastigt uppåtgående följt av ett gradvis utdöende (Sigurd, Eeg-Olofsson & Ouren, 2005). 

 I de flesta samhällen finns numera få formella restriktioner gällande namngivning även 

om man till exempel i Sverige inte godkänner namn som kan väcka anstöt eller riskerar att 

leda till obehag för bäraren (Brylla, 2004). Ett i stort sett fritt namngivande kan tolkas som en 

effekt av moderna samhällstrender, till exempel individualism och sekularisering (Brylla, 

2004; Hagström, 2006). Många forskare har undersökt namngivande och namnbruk. Vilka 

kriterier har föräldrar när de väljer förnamn till sina barn, är det trender eller traditioner som 

avgör? Det ser ut att skilja sig åt. I en språksociologisk studie undersöktes hur nyblivna 

föräldrar resonerade kring namnval (Mellby, 2006). Det visade sig vara vanligt att uppkalla 

barnet efter en äldre släkting men det förekom nästan uteslutande för andra- eller tredje- 
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namn. För förstanamnet var det vanligt att välja ett namn som bedömdes som ”vackert”, 

internationellt gångbart och gärna ovanligt. Intressant var att de som trodde att de valt ett 

ovanligt namn ofta senare upptäckte att de valt ett trendnamn som istället blev vanligt i 

barnets åldersgrupp. Mellby påpekar att modets makt är stor, både på medveten och icke 

medveten nivå. I studien undersöktes också vilka namn föräldrar inte ville ge sina barn. 

Vanliga svar var vanliga namn och ”tant- och gubbnamn” som Maj- Britt eller Börje. Ett par 

informanter uppgav att de undvek namn som de upplevde kunde uppfattas som klassmarkörer, 

till exempel Kevin eller Jasmine. 

Forskare i andra delar av världen har också intresserat sig för namngivande och 

namnbruk. I en israelisk studie konstaterades att konventionella och traditionella namn 

fortfarande är mycket vanliga (Rosenhouse, 2002). En studie från Singapore tog upp det 

ökade bruket av engelska namn (Tan, 2004). Motiven till att kinesiska studenter som studerar 

engelska i England ofta byter till ett engelskt förnamn har undersökts. Studien visade att det 

ibland gjordes för att smälta in bättre i miljön men också kunde bero på en vilja att distansera 

sig eftersom det kinesiska förnamnet kändes alltför personligt som tilltal i skolan (Edwards, 

2006). I en amerikansk studie tog man upp den ökade användningen av icke-anglikanska 

förnamn bland afrikanska amerikaner (Khatib, 1995). I USA har också sambandet mellan 

religiositet och namngivande studerats (Perl & Wiggins, 2004). Förnamn tycks vara viktiga ur 

många perspektiv och kopplade till bland annat mode, kultur, tradition, religion samt 

identitets- och identifikationsskapande. Vilka faktorer som avgör namnvalet beror troligen på 

vilken kultur man befinner sig i.       

Sociologisk namnforskning, ett samhällsperspektiv 

Namnbruk och namngivande har nämnts som faktorer tänkbara för studier av 

samhällsförändringar (Lieberson, 1984). Då avses inte undersökningar om individers namnval 

utan fokus ligger på generella förändringar av sociala mönster som kan undersökas med hjälp 
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av namnforskning. Som ett exempel nämns att det tycks bli mindre vanligt att uppkalla barn 

efter äldre släktingar vilket skulle kunna vara ett tecken på den utökade familjens minskade 

roll i samhället.  

I en senare studie undersöktes amerikanska förnamns växlande popularitet under 12 år 

(Lieberson & Bell, 1992). I artikeln beskrivs hur namngivande påverkas av stereotypa 

rolltilldelningar och att föräldrarnas etnicitet och utbildningsnivå är modifierande faktorer. 

Författarna menar att namnvalet även reflekterar olika samhällsgruppers smak. Det 

konstateras också att pojknamn har mindre spridning än flicknamn och att modenamn är 

vanligare för flickor. Pojkar uppkallas oftare efter äldre släktingar och pojknamn är stabilare 

över tid. Flicknamn är till skillnad mot pojknamn ofta franskinspirerade.  

Amerikaner av afrikanskt ursprung använder enligt samma artikel många av de 

populäraste namnen hos vita, däremot är motsatsen sällsynt. Särskilt för flickor finns namn 

som inte förekommer bland vita, till exempel Latoya och Ebony. Skillnaden kan inte förklaras 

med utbildningsfaktorer och författarna spekulerar i att det kan handla om en önskan att 

profilera sin särart och distansera sig kulturellt. Generellt sett finns det dock skillnader i 

namngivande mellan olika utbildningsnivåer, till exempel förändras förnamnsbruket snabbare 

för lågutbildade. Författarna tar upp tänkbara orsaker till sambandet mellan förnamn och 

socialgruppstillhörighet och föreslår två förklaringar. Den ena innebär att namn har olika 

laddningar som människor från olika samhällsklasser lägger olika stor vikt vid, därför väljer 

de olika typer av namn och det klassmässiga sambandet uppstår. Den andra innebär att 

människor från olika samhällsklasser skiljer sig åt smakmässigt och väljer olika namn av 

smakskäl varvid namnen så småningom associeras till en viss samhällsklass. Huvudhypotesen 

är att namnbruket styrs både av smakskillnader, modetrender (imitation) och klassbaserad 

diffusion. Diffusion innebär att ett förnamn som blivit mycket populärt inom en viss grupp 

blir en stereotyp för gruppen och till slut undviks av medlemmarna. 
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Studien har senare kritiserats för att omfatta en alltför kort period för att man ska kunna 

uttala sig om hur namns användning förändras (Besnard, 1995). Författaren menar att studien 

inte tar hänsyn till var i livscykeln namnen befinner sig och anser att vertikal diffusion 

påverkar namnförändringar i högre grad än smakskillnader mellan olika klasser. Med vertikal 

diffusion menar han att ett namn blir populärt först hos överklassen, överges av denna och tas 

upp av medelklassen och så vidare nedåt i samhällsskikten, till viss del överlappande. För att 

påstå att ett visst namn är populärare i en viss grupp måste man enligt Besnard följa namnets 

hela livscykel (vilken i Frankrike omfattar ca 40 år och i USA ser ut att vara ännu längre). Ett 

namn som är typiskt för överklassen före ett visst årtal kanske är typiskt för en annan 

samhällsklass åren därefter. 

I en kommentar på kritiken säger Lieberson att vertikal diffusion inte kan förklara alla 

namnförändringar och nämner exemplen Chrystal och Tammy som aldrig varit populära hos 

överklassen (Lieberson, 1995). Lieberson menar också att namn ofta blir populära mycket 

snabbt och att detta motsäger diffusion vilket är en annan sak än imitation som kan grunda sig 

på till exempel en populär TV-figur. Lieberson pekar dessutom på att man inom lägre 

samhällsklasser snabbare skiftar i namnanvändning och är mer benägna att ge barn unika 

namn, vilket talat mot diffusion. 

I en studie analyserades fem moderna samhällstrender; sekularisering, familjens 

minskade betydelse, individualisering, globalisering och klassamhällets uppluckring 

(Gerhards & Hackenbroch, 2000). Analysen gjordes med hjälp av förändringar i förnamns-

bruket i en tysk stad under 100 år. Samtliga trender utom klassupplösning kunde avläsas i det 

förändrade förnamnsbruket. Sekularisering visade sig i ett minskat bruk av förnamn med 

kristet ursprung, förändrade familjemönster genom en minskning av seden att uppkalla barn 

efter äldre släktingar, individualisering av en större namnspridning med fler unika namn och 

globalisering av en kraftigt ökande del av namn från andra kulturer. Däremot bestod 
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sambanden mellan förnamn och samhällsklasser, mindre än en tredjedel av förnamnen 

saknade koppling till klass. Författarna menar att förnamn är en av många indikatorer som 

kan användas för att undersöka samhälleliga och kulturella förändringsprocesser.  

I den självbiografiska boken ”Mitt förnamn är Ronny” berättar en professor om den 

klassresa han gjort och att skillnaden i övergången blev tydlig när han bytte skola och började 

i läroverket (Ambjörnsson, 1996). Under barndomsåren hette kamraterna till exempel Roger, 

Roy och Kent men när han började i läroverket hette pojkarna istället Anders och Christoffer. 

  I ”M an är vad man heter” tas förnamns koppling till socialgrupp upp och författaren 

diskuterar de så kallade y- namnen (Hagström, 2006). Dessa filminfluerade pojknamn som 

egentligen är smeknamn (Ronny, Conny, Sonny och liknande) var mycket populära i Sverige 

på 1950- och 60- talen och har ofta omtalats som exempel på arbetarklassnamn. Hagström 

konstaterar att föräldrarnas ålder är ytterligare en faktor som påverkar valet av namn och att 

detta förmodligen bottnar i de modetrender förnamn är en del av. Sammanfattande menar 

Hagström att enbart ett namn idealt sett inte borde påverka omgivningens attityder alls men 

att det mesta tyder på motsatsen. Detta blir extra tydligt i den etniska dimensionen där det kan 

visa sig till exempel när man söker anställning.      

Psykologisk namnforskning 

Från 1900-talets början har namnforskning bedrivits inom det psykologiska fältet (Lawson, 

1984). Namngivande är ett tidigare nämnt forskningsområde som även belysts ur ett 

psykologiskt perspektiv. Undersökningar har gjorts bland annat om hur olika generationer och 

kön skiljer sig åt i attityder till namngivande (Otta, 1997). I en fransk studie beskrivs hur 

övergången till föräldraskap kan underlättas av namngivning, genom att den blivande 

föräldern i namngivningsprocessen tvingas konkretisera det framtida barnet och därigenom 

definiera sig själv som förälder (Zittoun, 2004). 

En gren av namnforskning handlar om hur förnamn påverkar innehavaren av namnet 
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och den egna identiteten. Att ha ett ovanligt namn är enligt flera forskare förknippat med ökad 

risk för olika typer av problem, till exempel stigmatisering, socialt obehag och negativa 

förväntningar (Erwin, 1995; Levine, 1994; Walton, 1937). En studie har till och med kunnat 

påvisa ett samband mellan ovanliga förnamn och psykopatologi (Anderson & Schmitt, 1990). 

Detta gällde i första hand för män. Å andra sidan finns enstaka studier som visar att unika 

namn gör människor lättare att lägga märke till och kan uppmuntra en strävan att profilera sig. 

Vissa studier visar också att framgångsrika personer inom olika områden oftare än 

normalbefolkningen har ovanliga namn (Zweigenhaft, 1981; Sadowski, Wheeler & Cash, 

1983; ref. i Erwin, 1999). I en studie intar man en mellanposition och menar att ett unikt namn 

som kan skapa problem för en person kan vara karaktärsbyggande för en annan (Ford, Miura 

& Masters, 1984).  

Olika förnamns attraktivitetsgrad har mätts och sedan har man undersökt samband 

mellan att ha ett attraktivt namn och diverse framgångsfaktorer. I en studie fick lärare bedöma 

hur önskvärda olika namn var (Garwood, 1976). Sedan undersöktes önskvärda och icke 

önskvärda namns samband med självkoncept och skolframgångar hos elever. Elevgruppen 

med önskvärda namn skilde sig signifikant från gruppen med icke önskvärda namn, både när 

det gällde självkoncept och provresultat. Garwood menar att namnstereotyper kan bidra till 

förväntanseffekter.  

I en tidigare nämnd studie hittades visserligen samband mellan önskvärda namn hos 

barn och akademisk framgång samt social kompetens men när hänsyn togs till etnicitet 

försvann större delen av sambandet (Ford et al., 1984). Barn från den etniska minoriteten hade 

sämre skolresultat och deras namn bedömdes som mindre attraktiva av majoriteten. I en 

senare studie visades hur namn som av lärare associerades med lägre socioekonomisk status 

var vanligare bland elever med sämre läsförståelse och tvärtom (Stewart & Segalowitz, 1991).   

Sambandet mellan attraktiva namn och akademiska framgångar hos studenter har 
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undersökts och visade sig vara negativt, studenter med oattraktiva namn hade de bästa 

studieresultaten (Erwin, 1999). Författarens hypotes är att ett ovanligt eller unikt namn (som 

ofta anses oattraktivt) gör att man blir ihågkommen och tydlig för omgivningen. Att ha ett 

ovanligt namn skulle också kunna internaliseras och skapa en strävan efter att fortsätta vara 

unik, vilket kan vara en fördel i akademiska kretsar. Sammanfattningsvis kan sägas att 

motsägande resultat presenterats från detta forskningsområde, kanske till en del beroende på 

att man använt sig av skiftande teorier, definitioner och metoder. 

Ett annat perspektiv är hur förnamn uppfattas av andra människor. Preferenser för 

ovanliga och vanliga förnamn har studerats och man fann att vanliga förnamn var mer 

populära än ovanliga, något som kan förklaras med att vanliga namn låter mer välbekanta 

(West & Shults, 1976). Det fanns dock en könsskillnad som innebar att ovanliga förnamn var 

mindre negativt för kvinnor än för män. Hos kvinnor är också spridningen större mellan olika 

förnamn, antalet kvinnonamn i bruk är väsentligt större än dito mansnamn. I en annan studie 

undersöktes vad människor med olika bakgrund tyckte om ovanliga namn jämfört med 

vanliga (Levine & Willis, 1994). En majoritet tyckte sämre om ovanliga namn vilket gällde 

oavsett informanternas bakgrund. I studien intervjuades därefter föräldrar som valt att ge sitt 

barn ett ovanligt förnamn om motivet till namnvalet. Det vanligaste svaret var att de helt 

enkelt gett barnet ett namn de tyckte om utan att fundera över andras eventuellt negativa 

bedömningar. Ett något förvånande resultat kanske eftersom det finns många tidigare nämnda 

studier som visar vilken vikt man lägger vid namngivande i olika delar av världen. 

I en studie undersöktes hur personer bedömde sina egna förnamn och resultatet visade 

att de flesta tyckte om sitt namn, även om 21 % vid något tillfälle funderat på att byta namn 

(Joubert, 1991). De flesta tyckte dessutom bättre om sitt tilltalsnamn än om sitt mellannamn.  

Att människor tycker bra om det egna namnet kanske kan förklara resultatet i en studie som 

visade hur förnamn kan påverka beteenden. I studien kunde man markant öka benägenheten 
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att svara på en förfrågan via e-mail genom att underteckna förfrågan med samma förnamn 

som mottagaren (Guéguen, 2003).   

Ett tangerande forskningsområde är hur första intrycket av en person påverkas av 

dennes förnamn. I en studie undersöktes om förnamns önskvärdhet påverkade bedömningen 

av attraktivitet och personlighet hos fiktiva personer (Leak & Ware, 1989). Det fanns inga 

signifikanta skillnader i bedömningarna och författarna drar slutsatsen att effekter av olika 

förnamns önskvärdhet möjligen kan uppstå under vissa begränsade omständigheter. 

Författarnas hypotes är att önskvärda namn är relaterade till positiva omdömen inom vissa 

dimensioner och icke önskvärda namn till positiva omdömen inom andra dimensioner.  

I en annan studie kom man fram till att namnets betydelse för bedömningar minskar ju 

mer kompletterande information som finns (Steele & Smithwick, 1989). Författarna drar 

slutsatsen att enbart namnet inte har så stor betydelse för bedömningar eftersom fylligare 

underlag oftast finns eller tillkommer snabbt. Denna slutsats kan tyckas något förhastad 

eftersom det trots allt är vanligt med situationer där namnet är det enda man känner till om en 

person. 

Det första intrycket definierat som perception av intelligens, popularitet och kompetens 

undersöktes några år senare (Young, Kennedy, Newhouse, Browne & Thiessen, 1993). 

Författarna konstaterar att tidigare forskning om samband mellan förnamns attraktivitet och 

bedömning av personer inte visat på några tydliga effekter. Det innebär inte att de anser namn 

neutrala utan snarare att de kan skapa preliminära hypoteser om människor som sedan 

modifieras när mer information tillkommer. I studien undersöktes skillnader i bedömning av 

namn typiska för äldre eller yngre personer. Fiktiva personer med namn typiska för äldre 

bedömdes som mindre intelligenta, kreativa och populära än de med namn typiska för yngre. 

Skillnaderna var störst när man inte lämnade någon information utöver namnen och minst när 

mycket kompletterande information gavs. Författarna påpekar också att respondenterna var i 
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åldern 18-20 år och att resultatet kanske blivit annorlunda med äldre deltagare.  

I en studie fick deltagarna se bilder av olika personer kombinerade med förnamn av 

varierande attraktivitetsgrad (Erwin, 1993). Därefter bedömdes attraktivitetsgraden hos 

personerna på bilderna och det visade sig att förnamnen svarade för sex procent av variansen i 

bedömd attraktivitet. Detta kan tyckas lite men i det enskilda fallet skulle det kunna vara den 

avgörande skillnaden .   

Ett närliggande område är förnamns konnotativa betydelser, det vill säga de egenskaper 

eller laddningar som förknippas med olika namn vilket också kan uttryckas som människors 

attityder till namn. Dessa uppkommer på samma sätt som andra typer av attityder, det vill 

säga genom socialisation och inlärning, genom egna erfarenheter eller via till exempel 

föräldrar eller massmedia. Viss forskning tyder på att attityder formade av egna erfarenheter 

uppvisar ett större samband med beteenden än attityder som formats mer indirekt, till exempel 

genom att man läst eller hört saker av andra (Fazio & Zanna, 1978, ref i Hogg & Vaughan, 

1998). Det ska dock framhållas att det inte finns någon automatisk koppling mellan attityd 

och beteende. 

Mycket tidigt publicerades en artikel där författaren menade att det kan leda till negativa 

sociala konsekvenser att ha samma förnamn som till exempel en otrevlig romanfigur (Walton, 

1937). I studien som gjordes påvisades att förnamn har affektiva värden som skiljer sig åt och 

dessutom att kvinnor och män var i stort sett överens om vilka namn de tyckte mest respektive 

minst om.  

I en studie användes en lista på namn som i en tidigare studie bedömts signalera 

aktivitet eller passivitet (Bruning & Husa, 1972). Man lät barn para ihop olika namn med 

aktiva eller passiva beteendestereotyper och fann att passiva namn i högre grad än slumpen 

associerades till passiva beteendestereotyper och tvärtom. Effekten uppstod med skolbarn, 

men inte med förskolebarn. Skillnader mellan formella, familjära och tonårspräglade former 
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av samma namn, till exempel Robert, Bob och Bobby, har undersökts (Leirer, Hamilton & 

Carpenter, 1982). Namnformen påverkade personlighetsbedömningarna så att fiktiva personer 

med formella namn bedömdes som mindre extroverta och mer kulturella jämfört med dem 

som bar familjära och tonårspräglade former av namn.  

 I den populärvetenskapliga boken ”The Name Game” uppmanas nyblivna föräldrar till 

noggrannhet vid namnval för att ge barnet ett gynnsamt utgångsläge (Mehrabian, 1990). 

Författaren menar att namnval ofta är ogenomtänkta och slumpmässiga vilket kan leda till att 

föräldrar gör sina barn en björntjänst. Särskilt varnar han för unika namn eftersom det finns 

studier som visar ett samband mellan dessa och psykologiska problem. Dessutom 

rekommenderar han ett namnbyte vid vuxen ålder om det egna förnamnet skulle vara behäftat 

med negativa konnotationer.  

Mehrabian har med hjälp av faktoranalys utvecklat ett instrument, The Revised Name 

Connotation Profile (RNCP) för att undersöka namns konnotativa betydelser. Med hjälp av 

RNCP har mängder av enskilda amerikanska förnamns konnotationer undersökts. Generella 

slutsatser har också dragits från resultaten (Mehrabian, 1993, 2001). Manliga namn 

förknippas i högre grad än kvinnliga med framgång, kvinnliga namn förknippas å andra sidan 

i högre grad med etik/omsorg vilket bekräftar rådande könsrollsstereotyper. 

 Smeknamn har jämförts med formella namn och man har funnit att de tidigare 

signalerar mindre framgång och etik/omsorg, däremot mer popularitet (Mehrabian & Piercy, 

1993) . Detta leder författarna till att ifrågasätta användandet av smeknamn inom yrkeslivet, 

åtminstone i branscher där man vill framstå som seriös och ansvarsfull. Ett liknande resultat 

presenterades senare i en studie där man lät deltagarna bedöma fiktiva annonsörer som bar 

omväxlande formella namn och smeknamn (English & Stephens, 2004). Annonsörerna med 

formella namn bedömdes högre på skalor för framgång och moral men lägre på popularitet 

och gladlynthet. De fann dock att skillnaderna i bedömning minskade ju mer 
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tilläggsinformation svarspersonerna fick om den fiktiva personen. 

 Ovanligt stavade namn har enligt en artikel övervägande negativa konnotationer och 

ovanliga namn förknippas med högre grad av ångest och neuroticism medan attraktiva namn 

förknippas med gladlynthet (Mehrabian, 2001). Däremot visade det sig i en tidigare studie att 

namns längd inte hade någon större betydelse för konnotationer (Mehrabian & Piercy, 1993).  

Inom psykologisk forskning har man ofta använt sig av fiktiva förnamn på stimulus-

personer, till exempel John och Jill, för att undersöka könsskillnader. Man har tagit för givet 

att dessa stimuluspersoner skiljer sig åt enbart könsvis och att namnen annars är neutrala. 

Detta kritiseras eftersom namnens konnotationer skiljer sig åt i faktorer som ålder, 

intellektuell kompetens och attraktivitet (Kasof, 1993). Skillnaderna innebär att mycket av 

tidigare gjord forskning är missvisande, genomgående till mäns favör. Författaren menar att 

förnamn måste matchas på olika variabler för att kunna användas som exempel i forskning 

och påpekar att viss tidigare forskning borde göras om. Liknande resonemang förs i en 

tidigare nämnd studie där man poängterar vikten av att använda jämbördiga namn som 

exempel (Young et al., 1993). Samma tema tas upp i en senare studie där man kunde visa att 

könsskillnader som man fått fram i flera granskade studier försvann när man kontrollerade för 

de använda namnens konnotationer (Rudolph & Sporrle, 1999). I studien undersöktes även 

hur personer i olika åldrar skilde sig åt när de bedömde namn.  

 I en tidig studie om namnstereotyper och lärares förväntningar fick lärare betygssätta 

identiska essäer med olika falska författarnamn angivna (Harari & McDavid, 1973). Essäer 

som utgavs vara skrivna av elever med namn skattade av både lärare och elever som icke 

önskvärda eller ovanliga namn fick lägre betyg än de som uppgavs skrivna av elever med 

önskvärda eller vanliga namn. Effekten var störst för lärare med längst yrkeserfarenhet och 

för bedömning av pojkars essäer.  

En liknande studie beskrivs i en språkvetenskaplig artikel med psykologiska inslag 
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(Moback, 2005). I studien undersöktes hur en texts kvalitet men också egenskaper hos 

författaren bedömdes med olika angivna författarnamn. Denna attitydstudie är för övrigt den 

enda svenska studie som hittats där namns konnotativa betydelser tas upp ur ett delvis 

psykologiskt perspektiv. Studien visade inga signifikanta skillnader i bedömningarna förutom 

när författarnamnet hade icke-svensk etnisk bakgrund, texten fick då högre betyg. Författarens 

hypotes är att detta beror på att texten var ”oväntat bra” för att vara skriven av en person med 

eventuell icke-svensk etnisk bakgrund och att bedömarnas förväntningar överträffades.   

I en översiktsartikel sammanfattas de första 100 åren av samhällsvetenskaplig 

namnforskning (Lawson, 1984). Författaren menar att området är smått kaotiskt och att mer 

integration och teoritestande behövs men att namnforskning även i fortsättningen kommer att 

vara ett viktigt forskningsområde för samhällsvetenskaperna. Viss kritik har riktats mot delar 

av den namnforskning som gjorts (Erwin, 1995). Författaren menar att många av de studier 

som undersökt namnkonnotationer och olika utfall varit korrelationsstudier eller till och med 

anekdotiska till karaktären. Därmed kan man av dessa studier inte dra några slutsatser om 

kausalitet. Som exempel nämns studier som visat samband mellan unika namn och 

psykopatologi. Dessa samband skulle kunna komma sig av att ”ovanliga” föräldrar ger sina 

barn ovanliga namn och dessutom använder annorlunda uppfostringsmetoder. Kritik riktas 

också mot att man ofta underlåtit att kontrollera för variabler som socialklass och etnicitet. 

Erwin menar att man från experiment där namn är ensam oberoende variabel ofta överskattar 

namnets betydelse och att sådana studier mest lämpar sig för en inledande förståelse av 

företeelsen namnstereotyper.  

Den största delen av psykologisk namnforskning har handlat om konnotationer, attityder 

och stereotyper, däremot inte om faktiska beteenden. Erwin menar att namnstereotyper är en 

av många påverkansvariabler och att sammanhanget avgör när förnamn påverkar eller inte. 

Störst påverkan har förnamnet när annan information saknas och situationen är otydlig. Han 
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sammanfattar förutsättningarna för namnstereotypers effekter i fem punkter. För att effekter 

ska uppstå måste det finnas en social överenskommelse i bedömningar av namn, dessa 

värderingar måste vara någorlunda stabila, olika förväntningar ska vara förknippade med 

olika namn, olika bemötande på grund av namn ska förekomma och individer ska påverkas, 

psykologiskt eller beteendemässigt. Enligt Erwin uppfylls dessa villkor ibland och därmed 

kan namnstereotyper ses som en försummad social variabel som kan leda till självuppfyllande 

profetior (SFP).  

Möjliga konsekvenser av namnstereotyper 

Att självuppfyllande effekter av stigmatiserande information kan skapas på konstgjord väg 

visades i en studie av barns sociala interaktion (Harris, Milich, Corbitt, Hoover & Brady, 

1992) Barn parades ihop och fick uppgifter att lösa tillsammans. Innan de började interagera 

fick de felaktig alternativt riktig information om att deras nya samarbetspartner hade 

beteendeproblem. En negativ påverkan på samarbetet blev tydlig även om partnern i 

verkligheten inte hade beteendeproblem. Dessutom påverkades beteendet både hos den som 

fått den stigmatiserande informationen och hos det påstått ”problematiska” barnet, en 

ömsesidig effekt uppstod.  

Ända sedan 1968 när Rosenthal & Jacobsons legendariska studie ”Pygmalion i 

klassrummet”  publicerades har SFP studerats flitigt, särskilt i skolmiljö (ref. i Hogg & 

Vaughan, 1995, s. 331). I denna studie lurades lärare att tro att vissa slumpvis utvalda elever 

var så kallade ”late bloomers” som förväntades utvecklas ovanligt snabbt intellektuellt under 

den närmaste framtiden. Lärarnas förväntningar blev en självuppfyllande profetia och de 

utvalda barnen utvecklades signifikant bättre än sina klasskamrater, till exempel IQ-mässigt. 

Studien gav upphov till en ström av SFP-studier från skolvärlden och en intensiv debatt. 

Efterföljande studier både bekräftade och motsade Pygmalionstudien och kritiken mot 

metoder och slutsatser var hård. I en senare, longitudinell studie hade man en alternativ 
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hypotes som gick ut på att barnens skolprestationer påverkade lärares förväntningar snarare än 

tvärtom (Crano & Mellon, 1978). Studien visade dock att ordningsföljden var den motsatta 

vilket stärkte Pygmalionstudiens resultat.  

I en översiktsartikel sammanfattas forskningsläget med att förväntanseffekter och SFP 

är komplicerade fenomen eftersom många olika faktorer påverkar interaktionen mellan lärare 

och elever (Brophy, 1983). I en undersökning visade det sig att det socialpsykologiska 

klimatet i klassrummet kunde vara en sådan påverkansfaktor (Schultz, 1983). Att lärare agerar 

olika mot olika elever konstaterades i en översiktsartikel (Babad, 1993). Elever som är 

lågpresterande får visserligen mer instruktioner än högpresterande elever, men av sämre 

kvalitet. Dessutom förmedlar lärare mer positiva affekter till högpresterande elever.    

I en longitudinell studie påvisades att lärares förväntningar förutsade studenters senare 

studieprestationer (Jussim & Eccles, 1992). Detta gällde i högre grad för lärarnas egna 

utvärderingar av studieresultat än för resultaten på standardiserade prov. Till största delen 

berodde effekten på att förväntningarna var korrekta menar författarna, även om en mindre 

del kunde förklaras av SFP.  I en senare översiktartikel summeras forskningsläget med att 

SFP förekommer men att effekterna är små och inte ackumuleras utan försvinner med tiden. 

Kraftfulla SFP kan emellertid förekomma för studenter från stigmatiserade socialgrupper. Det 

är fortfarande oklart om SFP kan påverka intelligensen och om SFP är mer till skada än till 

nytta. Att lärares förväntningar kan förutsäga elevers resultat beror på att förväntningarna är 

korrekta snarare än självuppfyllande (Jussim & Harber, 2005). 

Lärares tidiga förväntningar och elevers senare upplevda kompetens undersöktes i en 

longitudinell studie (Trouilloud, Sarrazin, Bressoux & Bois, 2006). I artikeln används 

begreppet teachers’ expectancy effects (TEE) som i stort sett motsvarar självuppfyllande 

profetior. När TEE mätts tidigare har effekterna varit signifikanta men modesta och beräknats 

stå för fem till tio procent av variansen. Studien visade att lärarnas förväntningar var 
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relaterade till elevernas senare uppfattning av den egna förmågan. Sambandet var starkare när 

klassrumsklimatet var ”low in autonomy support” vilket innebar att lärarna använde sig av 

belöningar, direktiv, hot, värderingar och krav. De uppmuntrade inte elevers självständiga 

problemlösningar eller lät dem vara med och fatta beslut. Lärare som inte uppmuntrade 

självständighet producerade alltså mest TEE, effekterna var dock störst i positiv riktning.  

Forskningen om SFP i skolan har bedrivits dels inom socialpsykologi, dels inom 

utbildningspsykologi. Inom den socialpsykologiska grenen har man hävdat att 

förväntanseffekter och SFP finns och är en betydelsefull påverkansfaktor. Inom 

utbildningspsykologin har uppfattningen varit att förväntanseffekter och SFP existerar som 

fenomen men att eventuella effekter är marginella och saknar praktisk betydelse, dessutom är 

förväntningarna ofta korrekta. Senare artiklar tyder på ett närmande mellan dessa 

uppfattningar (Babad, 1993; Jussim & Harber, 2005; Trouilloud et al., 2006) 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 

För föreliggande studie väljs av flera anledningar att undersöka förnamns konnotativa 

betydelser. Negativa namnkonnotationer kan om de är socialt överenskomna leda till 

namnstereotyper vilka i sin tur kan medverka till självuppfyllande profetior (Erwin, 1995). 

Svensk psykologisk forskning saknas inom området namnkonnotationer och namnstereotyper. 

Därför kan man inte uttala sig om huruvida de grundläggande förutsättningarna för SFP 

grundade på namnstereotyper är uppfyllda i Sverige. SFP har studerats flitigt i skolmiljö och 

befunnits existera. Skolan är en viktig arena för identitetsutveckling där eventuella 

namnstereotyper kan tänkas påverka individer, därför är det angeläget att undersöka 

kombinationen skola och namnkonnotationer. I studien undersöks inte förekomst av SFP, 

däremot en förutsättning för uppkomst av SFP beroende på en möjlig faktor, nämligen att 

förnamn signalerar något mer än bara ett namn. Detta förutsätter att attityder till namn är 

någotsånär gemensamma och att det råder en viss grad av social överenskommelse om olika 
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namns egenskaper. Är dessa gemensamma attityder huvudsakligen negativa uppstår 

namnstereotyper. Eftersom förnamnsbruket är kulturellt påverkat kan knappast 

generaliseringar göras från internationella studier. Det är därför viktigt att belysa området ur 

svenskt perspektiv. 

För studien väljs att i enkätform undersöka lärares uppfattningar om tänkta elevers 

förnamn. Syftet är att undersöka hur lärare associerar utvalda förnamn inom fem olika 

dimensioner när endast namnet är känt. Frågor som studien avser att besvara är: associerar 

lärare tänkta elevers förnamn med olika egenskaper, det vill säga är namnen konnotativa eller 

neutrala? Inom vilka av de dimensioner vi valt skiljer sig namnen konnotativt åt? Har något 

eller några av de namn som ingår i vårt material tydligt negativa associationer eller tvärtom? 

Har lärares ålder, kön eller yrkeserfarenhet betydelse för bedömningarna? Hypoteserna är att 

förnamn även i Sverige har olika konnotativa egenskaper och att dessa skillnader kommer att 

visa sig inom samtliga fem dimensioner. Det förväntas att de vanliga namnen (Sara och 

Fredrik) samt de namn som är vanligast bland höginkomsttagare (Carl och Ebba) ska få en 

mer positiv bedömning än de övriga.  

Metod 

Deltagare 

Undersökningen vänder sig till svenska högstadielärare. Begränsningen till högstadiet gjordes 

dels för att utgå ifrån en identifierbar population, dels för att kunna välja relevanta namn på de 

tänkta eleverna, det vill säga vanligt (eller i två fall ovanligt) förekommande namn inom ett 

begränsat antal år.  Genom ett slumpmässigt urvalsförfarande erhölls en respondentgrupp på 

731 personer – 473 kvinnor och 258 män. Urvalsprocessen skedde i flera steg. Med 

utgångspunkt från en lista över alla Sveriges utexaminerade niondeklassare lottades fram 

vilka skolor som skulle bidra med lärare till studien och hur många dessa skulle vara för de 

framlottade skolorna. (Skolverket, 2006). Tjugo utexaminerade elever gav en lottandel och 
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därmed påverkades chansen för att bli framlottad, och att få med flera representanter, av 

skolans storlek. För varje framlottad skola besöktes deras hemsida. I de fall som lärarnas e-

postadresser fanns tillgängliga så kunde en lottning av vilka lärare som skulle delta 

genomföras direkt. Alla lärare som kunde identifieras som högstadielärare numrerades och en 

ny lottning skedde för att bestämma vilka som skulle delta i studien. Om lärarnas adresser inte 

angavs på hemsidan skrevs ett e-mail till skolornas expeditioner med en förfrågan om 

adresser till x antal lärare som började på en framlottad bokstav.  Inte alla skolor biföll denna 

förfrågan. Fyrtiotre skolor hörde, trots påminnelser, aldrig av sig. De framlottade lärarna från 

dessa skolor var sammanlagt 72 stycken. Dessa har vi inte räknat in i respondentgruppen, då 

vi aldrig lyckats etablera kontakt med dem. I de fall då de framlottade e-mailadresserna inte 

fungerade lottades en ny lärare fram från samma skola.  

331 personer har besvarat enkäten, helt eller delvis. Den könsmässiga fördelningen av 

dessa var 104 män (31%) och 220  kvinnor (66%). För sju respondenter framgick ej kön. 

Åldersspannet var 25-65 år med en medelålder på 42 år och standardavvikelse 12. För 29 

respondenter var ålder ej angiven. Antalet år i yrket varierade mellan 0 och 41 år med 

medelvärdet 13,5 år och standardavvikelse 12. Av respondenterna valde 30 stycken att ej 

svara på denna fråga. Svarsfrekvensen var 45,3 %. Bortfallet är avsevärt, om än inte 

anmärkningsvärt för en e-mailenkät, där svarsfrekvensen ofta ligger på 30 % och sällan 

överstiger 50 % (Shermis & Lombard, 1999).  

Populationsmässigt är det möjligt att glesbygdskommuner missgynnats av enkätens 

distributionsform, då inte alla kommuner hunnit bygga ut ett fungerande bredbandsnät. 

Systemet med individuella e-mailadresser till alla lärare är kanske inte utbyggt överallt vilket 

skulle kunna förklara en del av bortfallet i ledet där expeditioner tillfrågades om lärares 

adresser. Denna typ av bortfall är dock litet, och borde inte kunna påverka resultatet på något 

avgörande sätt, med tanke på antalet svarande. 
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 Könsfördelningen bland Sveriges högstadielärare är 34 % män och 66 % kvinnor 

(Skolverket, 2007). Bland de respondenter som svarat var andelen män 31,5 %. Skillnaden 

mot populationen befanns inte vara signifikant: chi-square(1)= 1,39.   

Respondenternas medelålder var 42 år. Demografiska data för populationen saknas, 

men jämfört med ålderssammansättningen på samtliga yrkesverksamma i landet så förefaller 

det föreligga en viss överrepresentation av yngre svarande. (Statistiska Centralbyrån, 2007) 

Kategorin 45 år och yngre är i respondentgruppen 54 % mot 48 % i arbetsstyrkan i stort.  

Erfarenhetsmässigt saknas jämförelsematerial, men det förefaller vara en övervikt av 

mindre erfarna lärare. Ett antal mycket erfarna lärare drar upp den genomsnittliga 

erfarenheten till 13,5 år, men hälften av respondentgruppen har bara arbetat åtta år eller 

mindre.  

För att närmare undersöka bortfallet har alla lärare som inte svarat på enkäten tillfrågats 

om orsaken till detta. 27 personer har svarat. Det i särklass vanligaste motivet till bortfallet är 

tidsbrist, följt av ointresse för ämnet och en allmän ovilja mot enkäter. Tidsbrist och ett 

pressat tidsschema är en realitet för lärarkåren – speciellt under den del av läsåret då enkäten 

sändes ut. Tidsbrist kan även vara en enkel bortförklaring att ge och ibland kanske inte hela 

sanningen, speciellt som det i breven till lärarna betonades att tidsåtgången var liten.  

Etiska överväganden gjordes angående information, samtycke och konfidentialitet. 

Information om studien gavs i den inbjudan om att delta i studien som skickades via e-mail 

till lärarna. Informationskravet ansågs därmed uppfyllt. I samma inbjudan framgick att 

deltagandet var frivilligt och det fanns också en knapp där mottagarna med ett klick kunde 

tacka nej och frånsäga sig vidare kontakt. I de tre påminnelser som skickades poängterades att 

deltagandet var helt frivilligt och även i dessa e-mail fanns knappen för att tacka nej. De som 

en gång tryckt på denna knapp slapp sedan att få några som helst försändelser från oss. 

Därmed ansågs kravet om samtycke vara uppfyllt. Att kontakta skolornas ledning för att få 
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tillstånd till utskicket bedömdes inte som nödvändigt. Inga elever var inblandade i studien, ej 

heller berördes själva skolan, arbetsförhållanden eller organisationsfrågor i studien. Det var 

enstaka eller ett fåtal lärare på varje skola som inbjöds och den beräknade tidsåtgången för 

deltagande var fem minuter vilket knappast torde ha inkräktat alltför mycket på de utvalda 

lärarnas arbetstid.  

I inbjudan att delta uppgavs att svaren skulle vara anonyma. Detta uppfylldes eftersom 

de enskilda svaren aldrig kopplades till lärarnas namn och det i efterhand ej var möjligt att se 

vem som svarat vad. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att uppgifter om lärarnas namn 

och adresser lagrades av den webbtjänst som användes för utskicken. Vid påminnelserna 

beställdes utskick till de som inte svarat och utskicken skedde automatiskt till denna 

målgrupp. När datainsamlingen var avslutad upphörde abonnemanget på webbtjänsten och 

uppgifterna förstördes.  Möjligen kan vissa mottagare som inte svarade och inte tackade nej 

ha upplevt det som tjatigt att få flera e-mail. Det kan också tänkas att några mottagare upplevt 

det som närgånget att fråga om deras attityder till namn. Jämfört med många andra typer av 

enkäter bedömdes dock inte de uppgifter som efterfrågades i denna enkät som speciellt 

känsliga. 

Material 

En enkät sammanställdes med utgångspunkt från RNCP (Mehrabian, 2001) som mäter namns 

konnotationer i fyra dimensioner bildade av underliggande adjektiv enligt följande (faktor-

laddningar inom parentes); successful bildas av successful (,79), ambitious (,69), intelligent 

(,62), independent (,60), confident (,55), assertive (,48) och creative (,47). Dimensionen 

popular fun bildas av playful (,80), humorous (,79), popular (,76), cheerful (,75), outgoing 

(,73), good-looking (,67), adventurous (,67), friendly (,65), athletic (,60), healthy (,56), och 

curious (,43). Ethical caring bildas av trustworthy (,85), loyal (,82), sincere (,82), kind (,81), 

generous (,81), honest (,80), respectful (,80), caring (,79), polite (,76), patient (,75), warm 
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(,71), moral (,70), obedient (,70), sensitive (,69), responsible (,68), religious (,66), loving 

(,66) och congenial (,62). Dimensionen masculine/feminine är bildad av masculine (,96) och 

feminine (-,96). Den interna konsistensen för instrumentet är hög med alphakoefficienter som 

följer: successful (,81), popular fun (,91), ethichal caring (,95) och masculine/feminin (,92). 

 RNCP anpassades för svenska förhållanden i allmänhet och skolsammanhanget i 

synnerhet. Dimensionerna definierades i föreliggande formulär som följer: framgångsrik 

(ambitiös, intelligent, högpresterande), populär bland kamrater (utåtriktad, spontan, 

attraktiv), social förmåga (omtänksam, ansvarskännande, en god kamrat, empatisk), maskulin/ 

feminin. Den socioekonomiska dimensionen saknas i RNCP. Forskning visar dock tydligt att 

namngivning skiljer sig åt i olika samhällsklasser (Gerhards & Hackenbroch, 2000; Lieberson 

& Bell, 1992) och att namn kan betraktas som en försummad social variabel (Erwin, 1995). 

Därför inkluderades denna dimension i materialet och kallades socioekonomisk status.  

Formuläret innehöll tio namn hämtade från namnstatistiska källor, ett pojk- och ett 

flicknamn i vardera av följande kategorier; frekvent förekommande namn från etniska 

minoritetsgrupper; Nadia och Mohammed (Svenska Namn, 2006), mycket vanliga namn; Sara 

och Fredrik (Svenska Namn, 2006), ovanliga namn; Gudrun och Otto (Statistiska 

Centralbyrån, 2006), frekventa namn som företrädesvis förekommer i högre socialgrupper; 

Ebba och Carl (Wahlund, 2003) samt frekventa namn som företrädesvis förekommer i lägre 

socialgrupper; Nathalie och Kevin (Wahlund, 2003). Inom varje kategori fanns det flera namn 

som uppfyllde inklusionskriterierna varvid en viss subjektivitet i namnvalet är ofrånkomlig. 

Det bedömdes inte som särskilt viktigt vilket av de namn som uppfyllde kriterierna som 

användes i studien, eftersom syftet var att undersöka skillnader mellan namnkategorier 

snarare än att kartlägga individuella namn. 

För att få tillgång till bakgrundsvariabler frågades även efter kön, ålder och antal år i 

yrket. Åldersmässigt gjordes en indelning i två grupper, 25-45 år och 45-65 år. För antal år i 
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yrket valdes en indelning i tre grupper, 1-5 år, 6-15 år och 16-41 år för att kunna urskilja dels 

en grupp med nyanställda, dels en grupp med lång yrkeserfarenhet. Det är svårt att uttala sig 

om enkätens psykometriska egenskaper. Den följer till viss del formen av RNCP men har 

ändrats i så hög grad att materialet måste betecknas som nytt och icke utprövat. Face validity 

bedömdes som god.  

Procedur 

En webbtjänst (Surveymonkey, 2007) användes för sammanställande och distribution av en e-

mailenkät. Varje lärare fick ett e-mail där undersökningen presenterades (se Bilaga 1). Där 

fanns en länk till enkäten och respondenterna svarade när de själva ville och kunde. Det fanns 

också en länk man kunde klicka på om man inte ville deltaga i studien. Enkätens första sida 

innehöll följande text (kursiverat): 

Välkommen till vår namnstudie! 

I nästa avsnitt presenteras tio olika förnamn som vi ber dig att bedöma inom fem olika 

områden:  

god social förmåga (omtänksam, ansvarskännande, en god kamrat, empatisk) 

populär bland kamrater (utåtriktad, spontan, attraktiv) 

framgångsrik (ambitiös, intelligent, högpresterande) 

grad av maskulinitet/femininet 

hög socioekonomisk status.  

Bedöm ett namn i taget. Tänk inte på någon speciell person du känner med detta namn utan 

föreställ dig att det är namnet på en ny elev som du ska träffa för första gången. Förnamnet 

är allt du vet om eleven just nu. Sidan två i enkäten hade följande text: 

Nu börjar det! 

1. Nadia  

Under namnet stod de fem dimensionerna i slumpvis ordning på varsin rad med sju klickbara 
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svarsalternativ till höger om varje dimensions namn. Svarsalternativen var benämnda från 

vänster till höger: inte alls, lite, ganska lite, genomsnittligt, ganska mycket och i högsta grad. 

På samma sätt presenterades de övriga nio namnen på varsin sida. Det enda som skilde sig åt 

var att dimensionen maskulin/feminin benämndes maskulin vid presentationer av mansnamn 

och feminin när kvinnonamn presenterades. Efter sidorna med namnpresentationer följde en 

sida med följande text: 

Till sist 

Till sist behöver vi några uppgifter om dig. 

Jag är (med två klickbara boxar för angivande av kön). 

Min ålder: (med tillhörande ruta för att fylla i åldern).  

Antal år jag arbetat som lärare: (med tillhörande ruta för att fylla i antal år). Den sista sidan 

innehöll texten: 

Tack för din medverkan! 

När vår uppsats är klar (i juni) kommer den att kunna läsas på www.oru.se av den som är 

intresserad. Tack än en gång för att du medverkade i vår studie! 

Tre påminnelser skickades ut med en veckas mellanrum. De skrevs med ökande grad av 

personlig ton för att få maximerad svarsfrekvens (Joinson & Reips, 2007). Den första var i 

stort ett upprepande av presentationsbrevet. I den andra lades till att en av författarna själv 

hade lärarerfarenhet och att vi visste att de befann sig i en stressig period arbetsmässigt. Den 

tredje påminnelsen skickades en och en för att undvika skräppostfilter och adresserades mera 

personligt med mottagarnas förnamn. I varje påminnelse poängterades att deltagandet 

naturligtvis var helt frivilligt och även vid dessa utskick kunde mottagarna med en 

knapptryckning frånsäga sig vidare kontakt. Till alla som inte svarat på enkäten skickades 

slutligen en förfrågan om en kort motivering till detta för att underlätta bortfallsanalys. 
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Resultat 

För att jämföra hur den oberoende variabeln (de tio olika namnen) påverkat studiens 

beroendevariabler (bedömningar inom de fem dimensionerna) gjordes fem variansanalyser, 

envägs ANOVA med upprepade mätningar (de tio namnen). Med anledning av de upprepade 

variansanalyserna gjordes en Bonferroni-justering för signifikansgräns till p <, 01 (Pallant, 

2001, s. 247). Eftersom Mauchly’ s test visade att villkoren för sphericity inte uppfylldes 

valdes att tolka det multivariata resultatet som inte förutsätter sphericity (Pallant, 2001, s 226; 

StatSoft, 2007). Det fanns signifikanta skillnader mellan namnens medelvärden i samtliga fem 

dimensioner och effektmagnituderna var stora, >,08 (Pallant, 2001). I dimensionen 

framgångsrik: Wilks’ Lambda = ,396, F (9, 300) = 50,79, p< ,001, multivariate partial eta 

squared = ,60, i dimensionen populär: Wilks’ Lambda = ,396, F (9, 300) = 40,80, p< ,001, 

multivariate partial eta squared = ,55, i dimensionen social förmåga: Wilks’ Lambda = ,456, 

F (9, 300) = 39,83, p< ,001, multivariate partial eta squared = ,54, i dimensionen maskulin/ 

feminin: Wilks’ Lambda = ,460, F (9, 300) = 39,15, p<, 001, multivariate partial eta squared = 

,54 och i dimensionen socioekonomisk status: Wilks’ Lambda = ,352, F (9, 300) = 61,41, p< 

,001, multivariate partial eta squared = ,65. För att undersöka skillnader inom dimensionerna 

gjordes fem Bonferroni post hoc test, ett per dimension (Stevens, 1996, s. 509). Medelvärden, 

standardavvikelser, test för skillnader med ANOVA och resultat av post hoc test presenteras i 

tabell 1. Grafiska jämförelser av medelvärden för olika namn presenteras i figur 1-5. 

 Samtliga namn hade medelvärden som skilde sig signifikant från andra namns 

medelvärden på varierande sätt. Respondenterna associerade förnamnen på olika sätt med de 

dimensioner som ingick i studien. Förnamnen var därmed inte neutrala utan hade olika 

konnotationer inom samtliga dimensioner. Carl, Ebba, Sara och Fredrik bedömdes i 

jämförelse med övriga namn positivt. Resultatet gav därmed stöd åt samtliga hypoteser. För 

namnen Kevin och Mohammed var bedömningarna nästan genomgående låga. 
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Tabell 1 

Medelvärden (standardavvikelser) för de tio namnen med test för skillnader mellan dessa namn med ANOVA och post hoc. N= 309. 
Fg= 9, 
300. 

Nadia 
a 

Carl 
b 

Ebba 
c 

Kevin 
d 

Gudrun 
e 

Mohammed 
f 

Nathalie 
g 

Otto 
h 

Sara 
i 

Fredrik 
j 
 

F 

 
Fram-
gångsrik  
 

 
4,28df 

(1,27) 

 
5,14adefghij 

(1,10) 

 
4,87adefghj 

(1,13) 

 
3,48 

(1,15) 

 
4,51df 

(1,17) 
 

 
3,81 (1,14) 

 
4,16df 

(0,99) 

 
4,48df 

(1,17) 

 
4,72adfg 

0,96) 

 
4,53dfg 

(0,98) 

 
50,79*** 

Populär  4,54defh 

(1,12) 
4,60defh 
(1,19) 

4,92abdefh 
(1,07) 

4,20e 
(1,13) 

3,55 
(1,12) 

4,08e (1,13) 4,67defh 
(0,98) 

4,14e 
(1,10) 

4,79defh 
(0,98) 

4,64defh 
(0,97) 
 

40,80*** 

Social 
förmåga  

4,47df 
(1,11) 

4,61dfh 

(1,13) 
4,94abdefghj 
(1,05) 

3,70 
(1,13) 

4,34df 

(1,11) 
3,90 (1,11) 
 

4,39df 

(0,99) 
4,26df 

(1,05) 
4,85adefghj 

(0,96) 
4,52df 
(0,97) 
 

39,83*** 

Maskulin
/feminin  

5,01dehj 

(1,25) 
4,74deh 

(1,27) 
4,70deh 
(1,28) 

4,21 
(1,28) 

3,93 
(1.33)  
 

4,76deh 

(1,27) 
5,08cdefhj 
(1,08) 

4,25 
(1,16) 

4,85deh 
(1,08) 

4,67deh 
(1,07) 
 

39,15*** 

Socioek.  
status  
 

3,75f 
(1,18) 
 

5,20acdefghij 

(1,11) 
 
 

4,78adefghj 

(1,08) 
 

3,46 
(1,16) 
 

4,14adf 

(1,13) 
 
 

3,27 (1,13) 
 

4,05df 
(1,01) 
 
 

4,43adfg 

1,14) 
 
 

4,51adefg 
(0,85) 
 

4,46adfg 
(0,93) 

61,41*** 
 

Not. Upphöjda värden indikerar signifikant högre medelvärden än för de med bokstäver angivna namnen, p <, 001, påvisade genom parvisa 
jämförelser.  
*** p<, 001; ** p<, 01; * p<, 05.
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Nadia Carl Ebba Kevin Gudrun Mohammed Nathalie Otto Sara Fredrik

 

Figur 1 

Jämförelse av medelvärden för namn i dimensionen framgångsrik. 

1

2

3

4

5

6

7

Nadia Carl Ebba Kevin Gudrun Mohammed Nathalie Otto Sara Fredrik

 

Figur 2 

Jämförelse av medelvärden för namn i dimensionen populär. 
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Nadia Carl Ebba Kevin Gudrun Mohammed Nathalie Otto Sara Fredrik

 

Figur 3 

Jämförelse av medelvärden för namn i dimensionen social förmåga. 
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Nadia Carl Ebba Kevin Gudrun Mohammed Nathalie Otto Sara Fredrik

 

Figur 4 

Jämförelse av medelvärden för namn i dimensionen maskulin/ feminin. 
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Nadia Carl Ebba Kevin Gudrun Mohammed Nathalie Otto Sara Fredrik

 

Figur 5 

Jämförelse av medelvärden för namn i dimensionen socioekonomisk status. 

 

För att undersöka om lärarnas kön, ålder eller yrkeserfarenhet (oberoende variabler) påverkat 

namnbedömningarna i de fem dimensionerna (beroendevariabler) gjordes fem 

variansanalyser, envägs ANOVA, för kön (en per dimension), fem envägs ANOVA för 

åldersgrupper (en per dimension) samt fem envägs ANOVA, för yrkeserfarenhet (en per 

dimension). En Bonferroni-justering för signifikansgräns till p< ,01 gjordes med anledning av 

de upprepade mätningarna. Signifikanta skillnader presenteras i Tabell 2. Enstaka signifikanta 

skillnader fanns i samtliga dimensioner utom maskulin/feminin men effekterna var små. 

Kvinnor bedömde namnet Carl mer positivt i dimensionerna framgångsrik och 

socioekonomisk status. Yngre lärare och lärare med kortare yrkeserfarenhet gjorde överlag 

mer positiva bedömningar. För yrkeserfarenhet fanns de signifikanta skillnaderna, enligt post 

hoc test Bonferroni, mellan grupperna med kortast respektive längst yrkeserfarenhet.  
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Tabell 2 

Signifikanta skillnader och effektstorlekar (eta squared, ES) i namnbedömningar i de fem 
dimensionerna för bakgrundsvariablerna kön, ålder och yrkeserfarenhet med ANOVA. 
Genomgående högre medelvärden för kvinnor, yngre och de med kortaste yrkeserfarenheten.  

 Framgångsrik Populär Social 
förmåga 

Maskulin/ 
feminin 

Socio-
ekonomisk 
status 
 

 
Kön  
män (N= 99)  
kvinnor (N= 209)  

 
Carl: F(1)= 
6,94, ES= ,02.  

    
Carl: F(1)= 
7,56, ES= ,02. 

 
Ålder  
25- 45 (N= 195) 
46-65 (N= 109) 
 

 
Otto: F(1)= 
6,66, ES= ,02. 

 
Ebba: F(1)=  
15,24, ES= ,05. 
 
Kevin: F(1)= 
14,20, ES= ,04. 
 
Mohammed: 
F(1)=  15,52, 
ES= ,05.   
 
Otto: F(1)=  
9,25, ES= ,03.  
 
Fredrik: F(1)= 
8,63, ES= ,03. 

 
Nadia: F(1)= 
7,69, ES= ,02. 
 
Ebba: F(1)= 
8,34, ES= ,03. 
 
Mohammed: 
F(1)= 6,74, 
ES= ,02. 
 
Nathalie: 
F(1)= 9,17 
ES= ,03. 
 
Otto: F(1)= 
13,31, ES= 
,04. 

  
Carl: F(1)= 
9,98, ES= ,03. 
 
Kevin: F(1)= 
8,81, ES= ,03. 
 

 
Yrkeserfarenhet     
0-5 (N= 93) 
6-15 (N= 115) 
16-41 (N= 95) 
 

 
Kevin: F(2)= 
6,98, ES= ,04. 

 
Ebba: F(2)= 
4,90, ES= ,03. 
 
Kevin: F(2)= 
5,67, ES= ,04. 

 
Kevin: F(2)= 
6,61, ES= ,04.  

  
Kevin: F (2)=  
6,84, ES= ,03. 

Not. Signifikansnivå, p< ,01. 
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Diskussion 

Det finns skillnader i de förväntningar namn väcker hos Sveriges högstadielärare. 

Skillnaderna är för de flesta individuella lärarna blygsamma, men de följer ett förhållandevis 

konsekvent mönster. Exempelvis har lärarna tydligt lägre akademiska förväntningar på en 

elev med namnet Kevin än på eleven Carl. De uppsatta hypoteserna får anses bekräftade; 

förnamnen har en konnotativ innebörd inom samtliga dimensioner och det är de förväntade 

namnen (vanliga namn samt namn högfrekventa i familjer med hög inkomst) som bedöms 

mest positivt. Bakgrundsvariablerna kön, ålder och yrkeserfarenhet har befunnits vara av 

begränsad betydelse, likheterna i konnotationerna överskrider vida de skillnader som hittats.  

Det har inte bedömts som meningsfullt att slå ihop namnens medelvärden i de fem 

dimensionerna för att räkna fram det ”bästa” namnet, detta har heller inte varit studiens syfte. 

I dimensionerna framgångsrik, social förmåga och populär kan det antas att höga poäng är 

positiva, men detta gäller inte på samma sätt för socioekonomisk status och maskulin/feminin. 

Även om det inte är meningsfullt att räkna fram totalsummor och jämföra dem så framgår det 

att namnen värderas på olika sätt. 

 Forskning har visat att namn som är vanliga bedöms positivt (Harari & McDavid, 1973; 

Mehrabian, 2001 & Levine et al., 1994). Namnen i den kategorin; Sara och Fredrik, har också 

värden över medelvärdet inom samtliga dimensioner. Saras värden är över lag något högre, 

men det är bara inom dimensionen social förmåga som skillnaden är signifikant. Resultaten 

indikerar att vanliga namn även i Sverige i huvudsak väcker positiva associationer.  

Ovanliga namn tenderar att ge huvudsakligen negativa associationer. Gudrun och Otto 

har också en negativ tendens, speciellt i dimensionen populär. Namnet Gudrun associerades 

tydligt med låga värden i populär och feminin, annars var reaktionerna till de här namnen 

försiktiga. Här kan dock förmodas att andra ovanliga namn kunde ha gett helt andra resultat, 

då kategorin ”ovanlig” upplevdes som svår att exemplifiera. Rent statistiskt var det lätt att 
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hitta en mängd ovanliga namn, men svårt att hitta representativitet. Eulalia och Silver är lika 

ovanliga (Statistiska Centralbyrån, 2006), men väcker rimligen helt olika associationer. 

För de namn som är vanliga inom familjer med hög socioekonomisk status; Carl och 

Ebba, förväntades i huvudsak positiva resultat, vilka också erhölls. Carl var det namn som 

fick de högsta värdena i dimensionerna socioekonomisk status och framgångsrik, medan 

respondenterna var mera delade i sin bedömning av dimensionerna populär och social 

förmåga. Här förekom både höga och låga värden. Denna skillnad kan spegla olika attityder 

till elevers klasstillhörighet. Ebba väcker mindre polariserad respons – namnet skattas inte 

lika högt på socioekonomisk status och framgångsrik, däremot genomgående högre inom 

dimensionerna populär och social förmåga där Ebba skattas högst av alla namn. Ebba är ett 

av de namn där man ser de tydligaste skillnaderna när man jämför respondenter i olika 

åldersklasser. Yngre lärare skattar signifikant högre, speciellt på populär. Man kan spekulera i 

att Ebba för en äldre generation fortfarande är ett ”tantnamn”, vilket det inte är för de yngre 

lärarna. 

Nathalie och Kevin representerade namn vanliga i grupper med lägre socioekonomisk 

status. Namnet Nathalie hävdade sig bra, den enda dimension där detta namn signifikant 

avviker från medelvärdet är feminin där det får det allra högsta värdet. Kevin däremot 

frambringar huvudsakligen negativa associationer. Namnet får de lägsta värdena både på 

framgångsrik och på social förmåga.  

Den sista namnkategorin är namn från minoritetsgrupper, Nadia och Mohammed. Detta 

är en namnkategori som har förknippats med negativa associationer (Ford et al., 1984). 

Liksom i föregående kategori får flicknamnet en betydligt mildare bedömning, med goda till 

genomsnittliga resultat i alla dimensioner utom socioekonomisk status. Mohammed ligger 

dock signifikant under medel även på framgångsrik och social förmåga. Kommentarer från 

flera respondenter tyder på att undersökningen av vissa tolkats som ett försök att ta reda på 
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huruvida det fanns rasistiska tendenser inom lärarkåren. Denna respons kan tyda på att risken 

för korrigeringseffekter (social önskvärdhet) är extra stor inom denna kategori.  

Studien visar på ytterst få signifikanta skillnader i hur kvinnliga och manliga lärare 

bedömer de olika namnen. Detta var inte heller att vänta, då inga tidigare resultat pekar mot 

annat än att namnstereotyper är tämligen könsneutrala. Däremot finns det enstaka studier som 

tyder på att lärare med lång yrkeserfarenhet har starkare stereotypier kring namn än mindre 

erfarna lärare, något som kan tolkas som att lärare med åren skolas in i en lärarkulturs 

gemensamma uppfattningar (Harari & McDavid, 1973). Vissa sådana effekter har påvisats i 

föreliggande studie, men effektstorlekarna är små. Den bakgrundsvariabel som påverkat 

bedömningarna tydligast är ålder, men även här rör det sig om blygsamma effektstorlekar. 

Namnkonnotationerna uppvisar stor samstämmighet inom den totala respondentgruppen, 

vilket stärker teorin att namnstereotyper existerar eftersom detta förutsätter gemensamma 

uppfattningar om namns laddningar (Erwin, 1995).  

Mehrabian (2001) har funnit att kvinnliga namn i högre grad än manliga förknippas med 

höga värden i ethical/caring medan manliga namn klassats högre på successful. I föreliggande 

studie får de kvinnliga namnen sammantaget genomgående högre värden i samtliga 

dimensioner inklusive framgångsrik. Detta kan, även om resultaten skiljer sig från 

Mehrabians, ses som en relevant spegling av hur det ser ut i verkligheten. Kvinnor har på 

gruppnivå svårare att nå framgång, definierat i termer av inkomst och karriär. Däremot har 

flickor i Sverige ett högre betygssnitt än pojkarna, så en högre skattning av framgång för 

flickor är i skolkontext inte orimlig. (Sapiro, 1994 & Thulin & Östergren, 1997) 

 Den högre sammanlagda skattningen av flickors namn kan också förklaras med 

fenomenet att negativa namnkonnotationer får större negativa effekter för pojknamn än för 

flicknamn (Harari & McDavid, 1973 & West & Shults, 1976). Detta stärks av föreliggande 

studie, där Kevin och Mohammed ger upphov till avsevärt mer negativa konnotationer än 
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Nathalie och Nadia. 

I alla attitydundersökningar måste fenomenet korrigeringseffekt beaktas. Detta innebär 

att respondenter modifierar sina svar i riktning mot det som de upplever som socialt önskvärt. 

(Ewald & Penrell, 2005) Det finns forskning som tyder på att denna effekt är mindre markant 

i undersökningar via internet, där anonymiteten upplevs som större, (Shermis & Lombard, 

1999) men den finns där. Förutom generellt inom kategorin minoritetsnamn, kan man tänka 

sig vissa svarsmönster som socialt önskvärda, till exempel att demonstrera en brist på 

fördomar och positiva förväntningar. 

I materialet finns en stark tendens mot svarsalternativet ”genomsnittligt” – vissa lärare 

svarar med enbart detta alternativ. Detta kan förklaras på två sätt. Dels kan man tänka sig att 

namn verkligen är neutrala för vissa och inte ger upphov till några associationer, dels kan man 

spekulera i att det upplevs som socialt önskvärt att inte ha några förutfattade meningar om 

namn eller tänkta elever, varvid ett neutralt svar blir en demonstration av lärarens 

fördomsfrihet. Vissa respondenter har uttryckt att associationer kring namn är liktydigt med 

fördomar och av negativ karaktär. Ett fåtal respondenter har systematiskt gett mycket höga 

poäng åt de namn som fått lägst resultat och tvärtom. Här kan man spekulera i ett försök att 

utjämna tänkta skillnader på gruppnivå för att inte lärarkåren ska framstå som fördomsfull. 

Naturligtvis kan det också vara så att dessa respondenter verkligen får associationer som går 

tvärt emot trenden.  

Det framstår tydligt att respondenterna hellre rapporterar positiva förväntningar än 

negativa. Medelvärdenas medelvärde är 4,4 och respondenter vars bedömningar har ett totalt 

medelvärde under fyra är sällsynta. Detta kan bero på en professionell hållning att förvänta 

sig gott av sina elever tills motsatsen är bevisad, eller en önskan att demonstrera att så är 

fallet. 

En aspekt som måste beaktas är den externa validiteten, huruvida föreliggande studie 
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verkligen möjliggör slutsatser om attityder bland de svenska högstadielärarna i allmänhet. 

Bortfallet var alltför stort för att möjliggöra säkra generaliseringar av resultaten. Detta bortfall 

innebär dock inte att resultatet automatiskt måste anses helt opålitligt. Viss forskning hävdar 

att bortfall inte nödvändigtvis innebär mer tvivelaktiga resultat, det beror på undersökningens 

och bortfallets natur. (Groves, 2006) Om bortfallet inte är av sådan natur att vissa grupper av 

populationen systematiskt missgynnas eller om inget tyder på att icke-svarande respondenter 

på ett systematiskt sätt avviker från de svarande så kan resultaten, om än med försiktighet, 

antas ha en grad av generaliserbarhet.  

En svaghet i föreliggande studie är att attityderna till namn hos högstadielärare inte 

jämförs med andra gruppers attityder. Det finns alltså ingen jämförelsegrupp. Det hade varit 

intressant att se om resultaten för en helt annan grupp hade skilt sig från de erhållna. Studiens 

syfte var dock inte att jämföra olika gruppers associationer till namn utan att påvisa huruvida 

namns konnotationer över huvud taget skiljer sig åt i Sverige.  

Som tidigare sagts visar reaktioner från respondenterna att undersökningen av vissa 

tolkas som ett försök att kartlägga fördomar hos lärarkåren. Man kan tänka sig att visst 

bortfall beror på att respondenter tolkat sina associationer kring namn som socialt opassande 

och därför undvikit att svara. Denna typ av spekulationer skulle dock snarast stärka de 

erhållna resultaten, då det är svårt att tänka sig att lärare avstår att svara på grund av negativa 

associationer kring de ”finare” namnen. Det kan tänkas att de lärare som avstått på grund av 

ointresse inte har några starka associationer kring namn. Detta skulle i sådana fall inte påverka 

undersökningens resultat i någon större utsträckning då en stark tendens mot medelvärdet 

redan föreligger. 

En tänkbar svaghet i studien är risken för cirkularitet, till exempel genom att ha 

socioekonomisk status som en beroendevariabel och mäta det med en oberoende variabel (ett 

namn) utvalt just för att det är vanligt i vissa inkomstgrupper. Måtten skiljer sig dock 
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väsentligt åt. Beroendevariabeln är ett attitydmått på en Likert-skala och har ingen självklar 

överensstämmelse med den oberoende variabeln som i exemplet är hämtad från en statistisk 

källa där man listat namn vanliga i vissa inkomstgrupper. Därför kan inte dessa mått sägas 

mäta samma sak. I resultatet syns också skillnaden, till exempel beträffande namnen Kevin 

och Nathalie som bägge är utvalda för att de är ”låginkomstnamn” men inte alls bedöms lika i 

beroendevariabeln socioekonomisk status. Detta talar mot cirkularitet även om risken inte kan 

uteslutas. Syftet med studien var att undersöka respondenternas attityder till olika namn och 

hur dessa skiljer sig åt. Det hade därför knappast varit meningsfullt att välja tio totalt 

”likvärdiga” namn eller att slumpa fram namn från almanackan för bedömning. Begreppet 

cirkularitet är i sig ifrågasatt och det finns de som menar att viss cirkularitet är ofrånkomlig i 

varje vetenskaplig förklaring (Lazarus, Delongis, Folkman & Gruen, 1985).  

En ytterligare svaghet är att studien inte använder sig av vedertagna och utprovade 

instrument. Detta är naturligt, då inga sådana fanns tillgängliga, men det är icke desto mindre 

olyckligt. Huruvida dimensionernas underliggande adjektiv/egenskaper verkligen korrelerar i 

tillräcklig grad är ogörligt att säga. Den interna homogeniteten mellan beroendevariablerna 

har mätts med Cronbach´s Alpha vilket har gett koefficienten ,92. Den dimension som 

korrelerade minst med de övriga var maskulin/feminin ,60. Korrelationen mellan de fyra 

övriga var ,96, en korrelation så hög att de kunnat sammanföras till en enda dimension.  

Av respondenternas svarsmönster framgår att dimensionen maskulin/feminin har tolkats 

på olika sätt av respondenterna. Till exempel har ett flertal respondenter som i alla övriga 

dimensioner svarat med omdömen kring fyra gett högsta poäng åt alla namn i dimensionen 

maskulin/feminin. Dessa respondenter har eventuellt tolkat begreppet som en antingen/eller-

kategori. Dimensionen saknar i instrumentet definierande adjektiv vilket följer mönstret från 

RNCP, men om detta utrymme för skiftande tolkningar hade framkommit tidigare så hade 

föreliggande instrument förtydligats på denna punkt. 
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Även om bortfallet var avsevärt så var antalet respondenter stort, vilket tillsammans 

med tydliga svarsmönster gav hög power och stora effektmagnituder. Detta tyder på att 

enkätens reliabilitet är god eftersom ett instrument med låg reliabilitet gör det svårare att finna 

existerande skillnader mellan grupper (Jussim, 2005). Det slumpmässiga och riksomfattande 

urval som möjliggjorts av web-enkätformen har gett en respondentgrupp relativt representativ 

för populationen, geografiskt och demografiskt. Denna metod har ännu en fördel då 

instrumentets utformning omöjliggör svar som inte följer den mall som avsetts, vilket 

underlättar bearbetning och tolkning av materialet. 

Om Kevin är ett namn som väcker negativa associationer, hur kommer det sig då att det 

är så vanligt? Viss forskning tyder på att smak är ett klassbundet fenomen (Lieberson & Bell, 

1992) och det kan vara så att Kevin förknippas med positiva egenskaper som inte är relaterade 

till akademisk framgång. Detta kunde vara ett intressant område för vidare forskning, 

huruvida det finns samband mellan de förhoppningar föräldrarna har på barnets framtid och 

det namn barnet får. Kanske hade en annan respondentgrupp, med andra bakgrundsvariabler, 

till exempel utbildningsnivå eller inkomstgrupp, gett ett annat resultat med mera varierande 

bedömningar av namnen.  

En annan tänkbar vidareutveckling av föreliggande studie kunde vara att låta lärare 

bedöma prestationer (texter, teckningar eller dylikt) där namnet på upphovsmannen är den 

föränderliga variabeln, för att se om attityderna till namn även påverkar beteenden. 

Vilka blir de praktiska konsekvenserna av studiens resultat? Det ser ut att finnas en del 

stöd för att förnamn inte är neutrala utan mer eller mindre betydelsefulla, både för 

innehavarens identitetsutveckling och för hur omgivningen bedömer namnet eller dess bärare. 

Namnkonnotationer, bedömningar, första intryck och namnstereotyper tycks vara 

förekommande företeelser men frågan är om det har någon praktisk betydelse. Som vid andra 

typer av attityder finns ingen självklar eller automatisk övergång till beteenden även om en 
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viss attityd kan tänkas öka eller minska sannolikheten för ett visst beteende. Stereotyper är en 

förutsättning för fördomar som i sin tur kan leda till diskriminerande beteenden och 

stigmatisering. Självuppfyllande profetior (SFP) kan uppstå när förväntningar på en annan 

människa påverkar interaktionen med denne så att han eller hon beter sig på ett sätt som 

motsvarar förväntningarna (Hogg & Vaughan, 1995, s 331).  

Trouilloud et al. (2006) påpekar att vissa villkor måste uppfyllas för att TEE (Teacher´s 

Expectancy Effects) ska kunna uppstå. Lärare måste ha skilda förväntningar på olika elever 

och kommunicera detta med sitt beteende, dessutom måste eleverna uppfatta denna skillnad. 

Det är inte självklart att TEE uppstår i alla undervisningssituationer. Många tänkbara 

moderatorer finns som till exempel elevers olika känslighet, sårbarhet och prestationer. Även 

individuella skillnader hos lärare påverkar sannolikheten för TEE. Detta medför att i vissa 

situationer, när kombinationen mellan en lärare med rigida stereotypier och en elev med stor 

sårbarhet föreligger, så skulle den negativa effekten av ett ogynnsamt förnamn kunna bli 

kännbar.  

De kliniska implikationerna av föreliggande studie skall inte överdrivas. 

Namnkonnotationer är en faktor bland andra faktorer som kan tänkas bidra till lärares 

förväntningar på en enskild elev, men en tydlig och konstant sådan. Att ha ett namn med 

negativa konnotationer behöver inte nödvändigtvis medföra stigmatisering eftersom lärare 

snabbt får tillgång till kompletterande information om elever. En elev med negativt laddat 

förnamn torde dock ha mer att bevisa för att undgå negativ helhetsbedömning. Om en del av 

den kompletterande informationen är av negativt slag ökar risken för negativa förväntningar; 

namnet blir en riskfaktor bland andra för att hamna i en negativt laddad stereotypi. För att 

citera Erwin; ”Ett barn med ett stereotypt negativt namn bär med sig sitt eget mikroklimat av 

lägre förväntningar, det får sämre behandling av vuxna och är mindre populärt bland 

kamrater.” (Erwin, 1995, egen översättning). 
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