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Två saker brukar vi spekulera kring 

när någon väntar barn, vare sig 

det handlar om grannfamiljen eller 

hovet i Storbritannien: barnets 

namn och barnets kön. Alexander 

Rancken diskuterar olika gränssnitt 

mellan namn och kön, och om 

föränderlighet samt brott mot 

rådande normer i fråga om bägge. 

Svenskan är ett indoeuropeiskt språk. Det innebär bland 
annat att vi har ett namnförråd – ett onomastikon – som 
av tradition är starkt könat. Närmare bestämt är det bi-
närt könat, så att namnen antingen tolkas som feminina 
eller maskulina. Och inte nog med det – mansnamnen 
och kvinnonamnen är inte bara åtskilda i grupper, utan 
de är dessutom olika sinsemellan. I fråga om kvinno-
namnen tenderar de mer estetiska aspekterna domi-
nera vilket leder till att namnförrådet byts ut oftare, 
medan mansnamnen har starkare koppling till släkt 
och tradition vilket leder till att samma namn återkom-
mer generation efter generation. Man kan alltså dra en 
parallell till modevärlden, där kvinnornas klädstilar är 
mer mångskiftande och kortlivade. 

Namnforskningen som tradition är en rätt anrik del av 
språkvetenskapen och även nordistiken – personnamn, 
ortnamn och namn på till exempel växter, vattendrag 
och djur – har naturligt nog länge väckt såväl veten-
skapligt som populärvetenskapligt intresse. Fokus har 
tenderat ligga på historiska och etymologiska aspekter 
snarare än på sociologi och psykologi, men här kan en 
skiftning anas. Intresse riktas inte bara mot namnen i sig, 
utan även mot varför vi väljer dem och vad de betyder 
för oss. Inom tidigare namnforskning beaktade man nog 
att namnen var könade, men kategorin kön analysera-
des inte i sig utan existerade som en på förhand given 

oföränderlig kategori. Under de senaste åren har synen 
på kön inom språkvetenskapen börjat förändras och 
därmed har också en ny typ av forskning kring namn 
och kön börjat växa fram. 

Varför är då just namn så viktiga? Först måste vi kanske 
ta ett steg tillbaka och slå fast varför ord överhuvudta-
get spelar någon roll. Språket är inte endast ett medel 
för kommunikation, utan genom direkt syftning och 
associationer bidrar det till hur vår sociala interaktion 
är utformad och hur vår bild av verkligheten ser ut. 
Då vi till exempel använder ett namn har det i regel 
som funktion att peka ut en viss individ, men under 
ytan finns associationer förknippade till såväl indivi-
den som namnet i fråga: är det någon jag nyligen hört 
något negativt om, eller någon jag är förälskad i? Vilka 
personer jag känner bär samma namn; kanske någon 
släkting eller min bästa vän från skoltiden? Associerar 
jag namnet till någon historisk person eller kanske till 
en kändis? 

På samma sätt kopplas kultur, känslor och värderingar 
till vårt sätt att tänka och tala om kön. Vissa egenskaper 
förknippas med maskulinitet, andra med femininitet 
medan en del är neutrala – allt detta givetvis kultur- 
och tidsbundet, så att variation kan förekomma. Att 
namnförrådet är så starkt könat har alltså följder: när 

vi pekar ut en individ med ett könat namn fäster vi sam-
tidigt vissa egenskaper vid hen, via lyssnarens kulturellt 
färgade konnotationer. Samtidigt är kategoriseringen 
av egenskaper inte absolut, och när synen på kön för-
ändras reflekteras det i språket. Språket står i en ständig 
växelverkan med sociala kategorier som kön, där de 
formar varandra. 

Den konstruktivistiska språksynen, där denna växelver-
kan beaktas, har en stark koppling till tredje vågens 
feministiska diskurs, och framför allt den offentliga 
diskussion som under det senaste decenniet förts om 
språk, identitet och intersektionalitet. Feministisk språk-
planering handlar om att ändra strukturerna i samhället 
genom interventioner i språket, som till exempel att 
introducera det könsneutrala pronomenet hen eller att 
byta ut ordet mödomshinna mot det mer anatomiskt 
korrekta slidkrans. Namn är något som ändå bara i viss 
utsträckning diskuterats i dessa sammanhang, även i 
fråga om ciskvinnor, det vill säga de som kategoriserats 
som kvinnor vid födseln och även själva identifierar sig 
som kvinnor. Emilia Aldrins forskning om namngivning 
av barn är intressant i det här sammanhanget – hon 
har visat hur svenska flicknamn både fonetiskt och se-
mantiskt skiljer sig från pojknamnen på ett sätt som 
återspeglar de traditionella könsrollerna i Sverige. Vi 
tenderar till och med att köna påhittade namn. 
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Ur ett konstruktivistiskt perspektiv blir namnfrågan 
verkligt intressant då kategorin kön inte ses som på 
förhand given i något avseende. Binärt ciskön, det vill 
säga att vi föds som flickor och pojkar och växer upp till 
kvinnor och män, är en kraftigt normaliserad konstruk-
tion även på den språkliga nivån, men sprickor börjar 
uppstå. Allt fler beskriver sig som icke-binära, det vill 
säga varken män eller kvinnor, eller som agender, så att 
de inte alls har någon könsidentitet. Kvinnor och män 
har ibland transbakgrund, och har alltså vid födseln 
kategoriserats på ett annat sätt än de kategoriserar 
sig själva. En del personer kan dessutom ha flera sam-
tidiga eller växlande könsidentiteter. Paraplytermer 
som används för dessa personer är könsminoriteter och 
transpersoner. Allt det här har givetvis följder även på 
det språkliga planet, där samhällets könade strukturer 
reflekteras och cementeras. 

Kring år 2012 lyfte den så kallade hen-debatten fram 
icke-binära kön och indirekt även andra könsminori-
teter i det svenska språkområdet. Införandet av hen 
hade många olika funktioner: man ville komma ifrån 
klumpiga konstruktioner av typen han eller hon, hitta 
ett alternativ till generisk användning av han men sam-
tidigt också skapa ett sätt att hänvisa till personer som 
varken är män eller kvinnor. Särskilt det sistnämnda 
väckte kraftiga reaktioner, och det framkom tydligt hur 
normaliserad transfobin är inte bara i bloggarnas kom-
mentarsfält utan också i till exempel mediediskursen 
och den politiska debatten. Något som också stod klart 
var att ingen riktigt visste vilka dessa transpersoner är. 

Gemensamt för alla transpersoner är faktumet att könet 
skiljer sig från det kön som antecknats vid födseln. Det 
här kan då leda till något som kallas könsdysfori: en 
paraplyterm för olika negativa känslor relaterade till 
könets kroppsliga och sociala aspekter. Dysforin kräver 
ofta åtgärder, som kan bestå av olika typer av köns-
bekräftande behandlingar där de kroppsliga aspekter 
de negativa känslorna relaterar till modifieras. I prak-
tiken handlar det om hormonbehandling med testos-
teron för transmaskulina eller östrogen plus testoste-
ronblockare för transfeminina, och kirurgiska ingrepp 
som till exempel maskulinisering av bröstkorgen och 
underlivskirurgi. De fysiska behandlingarna är i sig inte 
tillräckliga för att råda bot på dysforin, och för vissa 
ligger problematiken inte ens i det kroppsliga utan i det 
sociala. Här aktualiseras könskonstruktionens språkliga 
plan: språket kan bli en central del av det som kallas 
den sociala transitionen, där även namn och eventu-
ella namnbyten ingår. Den här typen av transition kan 
vara särskilt betydelsefull för barn och tonåringar samt 
andra utan tillgång till medicinska behandlingar (till 
exempel då transpoliklinikens läkare inte varit villig 
att ställa diagnos eller för papperslösa immigranter), 
liksom transpersoner utan kroppsrelaterad dysfori. 

Det starka bandet mellan namn och kön innebär givet-
vis att transpersoner ofta upplever behov att ändra sitt 
förnamn, särskilt i fall där den sociala dysforin är kraftig 
och/eller namnet är tydligt könat på fel sätt. Namn och 
pronomen i tredje person singularis (hen, hon och han) 
är i vardaglig interaktion på svenska de strukturer som 

kanske tydligast indikerar kön, och ofta även de som tas 
upp då könsminoriteter och språk diskuteras. 

Transpersoners namnbyten har ännu inte undersökts 
särskilt flitigt: Unni Leino har samlat in ett enkätmate-
rial i Finland, och jag ett i Finland och Sverige. Något 
som framkommer i bägge är att ett namn som är könat 
på rätt sätt ses som viktigt, men ännu viktigare är att 
namnet åtminstone inte är felkönat. På grund av namn-
lagstiftningen har alla inte möjlighet att byta till det 
könade namn de i första hand skulle välja och då kan 
ett könsneutralt namn vara bättre än det felkönade 
ursprungliga namnet. Särskilt den tidigare namnlag-
stiftningen i Finland ledde till att vissa valde ett neutralt 

”övergångsnamn” medan den juridiska transprocessen 
pågick och bytte alltså namn två gånger. Det handlar 
således om ett slags språklig förstahjälp mot dysforin. 

En särskilt intressant iakttagelse jag gjorde utgående 
från mitt eget material var att namnbytena skedde 
nästan uteslutande i en riktning: från det feminina mot 
det neutrala eller maskulina. Att det är de feminint 
könade namnen som byts bort kan ha många förkla-
ringar. En är att det numera främst är personer som 
vid födseln kategoriserats som kvinnor som söker 
remiss till könsbekräftande vård, särskilt i fråga om 
yngre generationer; förhållandet var tidigare det om-
vända. Transmisogyni, det vill säga att transfeminina 
och transkvinnor utsätts för kraftigare diskriminering, 
har angetts som ett möjligt skäl för detta. En annan 
förklaring till namntrenden är att femininitet är krafti-
gare språkligt markerad, medan det maskulina ses som 
neutralt, och de feminina namnen alltså upplevs som 

”mer fel”. Även personer vars könsdysfori kanske inte 
är särskilt stark kan alltså uppleva det vara motiverat 
att byta bort ett typiskt feminint namn. Här finns alltså 
underliggande strukturer som är intressanta också ur 
mer traditionellt feministiskt perspektiv.

Många som besvarade min enkät hade en hel del att 
säga om sina nya och gamla namn, vilket visar att per-
sonnamn är något utöver deras språkliga funktion. Nå-
got som framkom särskilt tydligt var hur namnet är ett 
verktyg för identitetsskapande, och inte bara i fråga om 
kön. Den språkliga identiteten hade till exempel även 
betydelse för de som var flerspråkiga. Överhuvudtaget 
verkar en så personlig fråga som namn och kön kräva 
individuella lösningar, och i viss mån uppfinningsrike-
dom. Eftersom svenskan till skillnad från till exempel 
finskan i stort sett saknar könsneutrala namn blir det 
här aktuellt för många icke-binära. Vissa konstruerade 
helt nya namn (en slog till exempel ihop sitt feminint 
könade dopnamn med ett annat, maskulint), andra 
kombinerade feminina och maskulina namn, medan 

ett par helt och hållet ifrågasatte den könade namn-
traditionen. På samma sätt som vissa transpersoner inte 
upplever dysfori i fråga om kroppen ser de alltså inte 
nödvändigtvis sina könade namn som problematiska. 
En icke-binär person som vid födseln kategoriserats 
som man och getts namnet Jonas kan alltså uppleva 
social dysfori beträffande sitt könade namn och byta ut 
det mot till exempel Ellis, men hen kan också se namnet 
som en del av den hen är och därmed även icke-binärt, 
namntraditionen till trots. 

Charlotte Hagström som forskat om namn och social 
kategorisering konstaterar att om man inte ens har 
makt över sitt eget namn ligger man rätt illa till i fråga 
om andra rättigheter. Att namn har en så stark känslo-
laddning och koppling till identiteten innebär också att 
de lätt kan missbrukas. Namnbyten är vanliga hos trans-
personer, men hur de nya namnen tas i bruk är en annan 
fråga. Deadnaming är en term som används för den 
diskriminerande praktik där transpersoners tidigare 
namn, som de i regel föredrar att hålla hemliga, an-
vänds för att håna, såra eller ”outa” dem som transper-
soner. Föräldrarnas negativa inställning kan dessutom 
försvåra barns namnbyten. Användningen av rätt namn 
kan däremot ha positiva följder: en undersökning har 
visat att då unga transpersoners självvalda namn an-
vänds, särskilt i flera olika sociala sammanhang, kan 
det minska dysforins psykiska symptom och till och med 
självmordsrisken. 

Personnamnen är juridiskt reglerade i Finland, även 
i fråga om kön. Den tidigare namnlagen var entydig i 
fråga om mans- och kvinnonamn, så att bara vissa namn 
i praktiken godtogs som könsneutrala, men den lag som 
trädde i kraft i början av 2019 är inte lika explicit formu-
lerad i fråga om kön vilket tillåter en liberal tolkning. 
Ett namn kan tas i bruk då det redan innehas av fem 
levande personer med samma juridiska könskategori-
sering som den som vill ta namnet, vilket innebär att en 
stor mängd namn som språkligt sett är könade i juridiskt 
avseende ändå är könsneutrala. Mitt eget namn, Alex-
ander, innehas till exempel av ett trettiotal juridiska 
kvinnor (förutom tusentals män) och är alltså enligt 
namnlagen möjligt att ta oberoende av kön, trots att det 
traditionellt är maskulint. Könsidentitet är dessutom ett 
tillräckligt skäl för att kringgå denna regel, även innan 
det juridiska könet ändrats. De enskilda magistratens 
tolkningar har ändå varierat i början av tillämpnings-
perioden, och det kan ses som problematiskt att den 
som ansöker om namnändring måste redogöra för sin 
transstatus. I Sverige är namnlagen könsneutral. 

Förutom de känslomässiga, sociala och juridiska aspek-
terna förknippade med namn och namnbyten finns det 
en mängd mer praktiska faktorer som måste beaktas. 
Våra namn fungerar, tillsammans med personbeteck-
ningen, som ett sätt att skilja oss från andra individer 
på dokument och i register, och då namnet ändrar kan 
det uppstå problem. Register måste uppdateras: många 
instanser som banker och FPA meddelas automatiskt 
via magistraten, men personen själv måste kontakta 
till exempel arbetsgivare och skola (vilket kan leda 
till situationer där hen blir tillfrågad om sin könstillhö-

righet på ett mindre sensitivt sätt). Dessutom medför 
namnbytet vissa kostnader. Själva bytet är avgiftsbelagt 
utom då det sker i samband med ändring av juridiskt 
kön, och många väljer att byta namn redan före det 
skedet eller så har de inte för avsikt att ändra den ju-
ridiska könskategoriseringen – Finland har till exem-
pel bara två juridiska könskategorier vilket exkluderar 
icke-binära. Dessutom behöver dokument som pass, 
identitetskort och körkort förnyas, något som medför 
avgifter. Skolbetyg, arbetsintyg och liknande kan också 
bli problematiska, särskilt i fall då både personbeteck-
ningen och namnet ändrar. 

Något som idag också måste tas i beaktande är inter-
net och sociala medier, där namn spelar en central 
roll. En positiv inverkan de haft är att transpersoner 
online har en möjlighet att pröva på användningen 
av olika namn i en miljö som kan kännas tryggare än 
till exempel skolan eller familjen. Att experimentera 
med namn på nätforum och i chattar är lätt, eftersom 
också många cispersoner byter användarnamn regel-
bundet. Möjligheten till anonymitet kan också minska 
risken för diskriminering. Samtidigt blir nätet allt mer 
reglerat, och namnbyten är i många fall tidskrävande 
då det kan hända att nya konton måste skapas. För att 
undvika deadnaming vill man kanske dessutom radera 
alla referenser till det tidigare namnet som kan kopplas 
samman till det nya. Sociala medier gör det ändå lätt 
att mer eller mindre uttalat meddela önskemål i fråga 
om namn och pronomen. 

Personnamn är ett sällsynt bra exempel på hur språk 
och verklighet formar varandra. Dessutom visar de 
hur språk, identitet och maktstrukturer interagerar på 
flera olika plan. Att ta kontroll över sitt namn kan för 
transpersoner vara ett sätt att ta plats i en verklighet 
som är centrerad kring binärt ciskön. Namnbyten blir 
ett verktyg för positionering och en metod för social 
transition, vare sig personen väljer att genomgå den 
juridiska transprocessen och könsbekräftande medicin-
ska behandlingar eller inte. Samtidigt kan namn också 
missbrukas och användas som en del av den diskrimi-
nering könsminoriteter utsätts för.  

I och med att antalet personer som positionerar sig 
utanför den binära cisnormen blir allt fler är det san-
nolikt att även antalet namnbyten föranledda av kön 
ökar. Eftersom byten av förnamn fortfarande är rätt 
ovanliga behövs kanske här en liknande samhällelig 
diskussion som den om pronomen, där man lyfter fram 
till exempel vilka frågor som är lämpliga att ställa kring 
ett namnbyte och varför deadnaming av transpersoner 
inte är acceptabelt. Under ytan ligger förstås den kö-
nade namntraditionen i sig, och faktumet att vi könar 
spädbarn och upprätthåller könsroller genom namntra-
ditionen. En bra början kunde åtminstone vara rätten 
att, oberoende av kön, välja sitt eget namn utan att bli 
ifrågasatt. 
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