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Abstract 

Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018. 
(Katharina and the names. Festschrift for Katharina Leibring on January 20, 
2018.) Edited by Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (main eds.), Josefin 
Devine, Elin Pihl, Lennart Ryman & Annette C. Torensjö. Namn och samhälle 
30. Uppsala 2018. 267 pp. ISBN 978-91-506-2674-2. 
 
The present volume consists of 42 articles celebrating the sixtieth birthday of 
Katharina Leibring of the Department of Onomastics at the Institute for Language 
and Folklore (Institutet för språk och folkminnen) in Uppsala. Seventeen of the 
articles deal with personal names, and five of these are concerned with different 
aspects of the name Katarina. The name Katarina is also the focus of an article 
dealing with ship names. Eight articles concentrate on different aspects of place 
names, and seven articles deal with names, designations and descriptions for var-
ious kinds of animals. Commercial names are the focus in four articles and names 
in fiction in two. One article is concerned with ghost riders as a motif in Eddic 
poetry and medieval ballads, and a further article deals with dialectal words used 
in herding calls. Finally, one article is concerned with folkloristic beliefs about 
how to predict the future from the behaviour of cows. 
 
Keywords: animal names, bynames, cattle names, commercial names, dialect-
logy, field-names, folklore, given names, good place-name practice, hydronyms, 
literary onomastics, name planning, name usage, nature names, onomastics, per-
sonal names, place-name advisory board, place-names, runology, settlement 
names, ship names, surnames, urban names. 
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Efternamn i Värmlands län 

Av Märit Frändén 
 
I den här artikeln undersöker jag likheter och skillnader mellan de 250 vanli-
gaste efternamnen i Värmlands län respektive i riket som helhet. Undersök-
ningarna baserar sig på uppgifter från Statistiska centralbyrån och gäller den 
31 december 2013.1 Detta datum bars de 250 vanligaste efternamnen i Värm-
lands län av 50 % av länets befolkning (totalt 273 815 personer, 2,8 % av hela 
riket). I riket (9 644 864 invånare) bars de 250 vanligaste efternamnen av 
39 %. 

En tidigare studie av samtida efternamnsstatistik (Frändén 2016 s. 97) har 
visat att stavningsvarianter kan uppvisa skilda geografiska mönster, varför jag 
här behandlar varje stavning som ett enskilt namn. Materialet har undersökts 
ur olika perspektiv och med olika metoder, vilket redovisas i de olika avsnitten 
nedan. I det sista avsnittet sammanställs resultaten. 

De 25 vanligaste efternamnen 
Inledningsvis har jag jämfört de 25 vanligaste efternamnen i Värmlands län 
med de 25 vanligaste i riket. Dessa bars i Värmlands län av 30 % av befolk-
ningen och i riket av 21 %. 

Värmlands läns fyra vanligaste efternamn, Johansson, Andersson, Karls-
son och Nilsson, har samma placeringar på topplistan för riket. Därefter skiljer 
sig listorna delvis åt, men har ändå fler likheter än skillnader. Av de 25 topp-
namnen i Värmlands län står 18 namn på någon av de 25 översta platserna 
även i riket. De flesta namn har jämförbara rangplaceringar, som t.ex. Olsson, 
rang 5 i Värmlands län och 7 i riket. Den största skillnaden i placering bland 
de namn som finns på båda topp-25-listorna uppvisar Axelsson, som har rang 
15 på värmlandslistan och rang 25 i riket. 

Sju namn som finns på topp-25 i Värmlands län saknas alltså på rikets mot-
svarande lista. Dessa namn är (i rangordning) Danielsson (rang 17 i Värm-
lands län, rang 42 i riket), Bergström (20 resp. 26), Henriksson (21 resp. 35), 
Berg (22 resp. 30), Fredriksson (23 resp. 32), Engström (24 resp. 40) och 
Berglund (25 resp. 31). Störst skillnader i rangplacering uppvisar Danielsson 
(25 platser), Engström (16 platser) och Henriksson (14 platser). 

Tittar man på riket som helhet kan man konstatera att 22 av de 25 vanligaste 
efternamnen är -son-namn; de övriga tre är Lindberg, Lindström och Lindgren. 
På topp-25 i Värmlands län finns 21 -son-namn samt Bergström, Berg, Eng-
ström och Berglund. 

                               
1 Uppgifter angående antalet namnbärare den 31 december 2013 i riket och länsvis finns i en 
databas på Institutet för språk och folkminnen. 
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Fördelning mellan namntyper och de vanligaste namnen inom 
varje kategori 
De 250 vanligaste efternamnen i Värmlands län samt i riket har taggats utifrån 
namnets formella struktur, här kallat namntyp. Fördelningen mellan namnty-
per redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Fördelningen mellan namntyper bland de 250 vanligaste efternamnen. 

Namntyp Antal i 
Värmlands län

Andel i
Vrl län

Antal i riket Andel 
i riket 

-son-namn (inkl. -sen) 84 (varav 7 -sen) 33,6 % 80 (varav 5 -sen) 32 % 
Enledade namn 35 14,0 % 31 12,4 % 
Tvåledade namn 113 45,2 % 118 47,2 % 
Avledda namn 18 7,2 % 15 6,0 % 
Övrigt 0 0,0 % 6 2,4 % 
Summa 250 100 % 250 100 % 

Som tabellen visar är fördelningen mellan namntyper relativt lika i Värmlands 
län och i riket som helhet. Kategorierna -son-namn, enledade namn och av-
ledda namn är något vanligare i värmlandsmaterialet, men skillnaderna är små, 
mellan 1,2 och 1,6 procentenheter. Kategorin tvåledade namn är 2,0 procent-
enheter mindre i värmlandsmaterialet. Kategorin »övrigt», som saknas helt, 
omfattar i riket sex efternamn som tillkommit genom sentida invandring (oav-
sett struktur), där de vanligaste är Ali, Ahmed och Mohamed. De vanligaste 
efternamnen i de andra kategorierna presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. De vanligaste efternamnen i varje kategori. 

Kategori Vanligast i Värmlands län Vanligast i riket som helhet 
-son-namn Johansson, Andersson, Karls-

son, Nilsson, Olsson
Johansson, Andersson, Karls-
son, Nilsson, Eriksson 

Enledade 
namn 

Berg, Lind, Holm, Björk, Falk Berg, Lind, Holm, Björk, 
Ström

Tvåledade 
namn 

Bergström, Engström, Berg-
lund, Lindberg, Lundberg

Lindberg, Lindström, Lindgren, 
Bergström, Lundberg

Avledda 
namn 

Wallin, Lundin, Sundin,
Thorén, Hedin

Lundin, Wallin, Nordin, Rosén, 
Lindén

De vanligaste -son-namnen och enledade namnen sammanfaller i hög grad. 
Bland de tvåledade och avledda namnen är variationen större. 

De 250 vanligaste efternamnen 
Jämför man samtliga 250 toppnamn, finner man att 52 av de namn som finns på 
Värmlandslistan saknas på listan för hela riket. Av dessa är 20 tvåledade namn: 

Vestlund (plats 96, i riket på plats 574), Åslund (115 resp. 389), Bergkvist 
(135 resp. 263), Westlund (150 resp. 445), Hallgren (161 resp. 270), Bäck-
lund (169 resp. 515), Kvarnström (173 resp. 630), Sjöstedt (175 resp. 344), 
Zetterlund (184 resp. 589), Nyqvist (195 resp. 482), Hultman (203 resp. 
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309), Mossberg (209 resp. 646), Nykvist (215 resp. 650), Thyberg (216 
resp. 2 300), Hultgren (217 resp. 307), Broström (229 resp. 465), Jernberg 
(232 resp. 563), Rådström (243 resp. 1 401), Åsberg (2432 resp. 429) och 
Edgren (250 resp. 876).  

Fjorton namn är -son-namn:  

Emanuelsson (112 resp. 264), Olsen (130 resp. 331), Halvardsson (142 
resp. 1 322), Emilsson (146 resp. 443), Albinsson (153 resp. 504), Einars-
son (165 resp. 351), Lennartsson (180 resp. 252), Haraldsson (183 resp. 
332), Halvarsson (186 resp. 385), Johansen (199 resp. 441), Henningsson 
(209 resp. 315), Vilhelmsson (219 resp. 314), Elofsson (227 resp. 365) och 
Kristoffersson (247 resp. 350).  

Nio namn är enledade:  

Hult (102 resp. 295), Björn (171 resp. 548), Wall (199 resp. 300), Skoog 
(203 resp. 368), Bäck (212 resp. 277), Hammar (219 resp. 289), Asp (224 
resp. 324), Gren (235 resp. 388) och Spets (240 resp. 1 479).  

Likaledes är nio namn avledda:  

Thorén (119 resp. 296), Bodin (169 resp. 322), Brunzell (176 resp. 1 698), 
Lundell (193 resp. 274), Levin (195 resp. 251), Myrén (207 resp. 1 117), 
Dahlén (209 resp. 451), Lidén (221 resp. 345) och Andrén (222 resp. 312).  

Några av namnen är ovanliga i riket som helhet, framför allt Thyberg, Brun-
zell, Spets, Halvardsson och Rådström. 

Man kan konstatera att det är 17 % av -son-namnen på den värmländska 
topplistan som inte finns på rikets motsvarande lista, 18 % av de tvåledade 
namnen, 26 % av de enledade namnen och 47 % av de avledda namnen. Det 
innebär att de avledda namnen bland Värmlands läns 250 toppnamn avviker i 
påfallande hög grad från de avledda namn som är vanligast i hela landet. Även 
bland de enledade namnen är avvikelsen ganska stor. 

Frekvenser för enskilda namn 
I detta avsnitt har jag jämfört frekvenser i Värmlands län och i riket för de 52 
namn som saknas på rikets 250-i-topplista. Frekvenserna för vart och ett av 
namnen har ställts mot varandra till en frekvenskvot. Kvoten mellan frekven-
serna visar hur mycket vanligare ett visst namn är i Värmlands län. Ett namn 
som har samma frekvens både i Värmlands län och i riket skulle ha frekvens-
kvoten 1. Ju högre frekvenskvoten är, desto mer lokal särprägel kan namnet 
sägas ha. 

För 18 efternamn är kvoten mellan den lokala och den nationella frekven-
sen minst 3, vilket alltså innebär att efternamnet i fråga är minst 3 gånger så 
vanligt i Värmlands län som i landet som helhet. Dessa namn presenteras i 
tabell 3. (Värdena i tabellen är avrundade.) 

                               
2 Rådström och Åsberg har lika många bärare och därför samma placering. 
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Tabell 3. De namn bland de 250 vanligaste som är minst 3 gånger så vanliga i Värmlands 
län som i riket som helhet, presenterade efter fallande frekvenskvot (avrundade värden). 

Namn Antal i 
Vrl län 

Frekvens 
i Vrl län

Antal i 
riket

Frekvens
i riket

Frekvens-
kvot 

Thyberg 141 0,51 ‰ 360 0,037 ‰ 13,8 
Brunzell 162 0,59 ‰ 494 0,051 ‰ 11,5 
Halvardsson 194 0,71 ‰ 647 0,067 ‰ 10,6 
Spets 122 0,45 ‰ 575 0,060 ‰ 7,5 
Rådström 121 0,44 ‰ 612 0,063 ‰ 7,0 
Myrén 145 0,53 ‰ 773 0,080 ‰ 6,6 
Vestlund 258 0,94 ‰ 1 595 0,17 ‰ 5,7 
Edgren 118 0,43 ‰ 1 032 0,11 ‰ 4,0 
Kvarnström 165 0,60 ‰ 1 458 0,15 ‰ 4,0 
Mossberg 144 0,53 ‰ 1 426 0,15 ‰ 3,6 
Nykvist 142 0,52 ‰ 1 418 0,15 ‰ 3,5 
Zetterlund 156 0,57 ‰ 1 560 0,16 ‰ 3,5 
Björn 168 0,61 ‰ 1 719 0,18 ‰ 3,4 
Albinsson 182 0,67 ‰ 1 884 0,20 ‰ 3,4 
Åslund 231 0,84 ‰ 2 417 0,25 ‰ 3,4 
Bäcklund 169 0,62 ‰ 1 826 0,19 ‰ 3,2 
Emilsson 189 0,69 ‰ 2 174 0,23 ‰ 3,1 
Westlund 185 0,68 ‰ 2 158 0,22 ‰ 3,0 

Fördelning mellan namnleder 
Man kan också tänka sig att det finns lokala mönster i fråga om vilka namnleder 
som förekommer. I detta avsnitt har jag undersökt vilka förleder, avledningsba-
ser och simplexnamn som förekommer på topp-250-listorna. Femton namn eller 
namnleder visade sig ha fler förekomster i Värmlandsmaterialet än i riksmateri-
alet. Dessa presenteras i tabell 4 tillsammans med de aktuella namnen. 

Åtta förleder förekommer i varsitt namn på Värmlandslistan, men saknas 
på rikslistan. I dessa fall kan det vara fråga om det enskilda namnets frekvens, 
snarare än förledens. Mer intressant är därför de förleder som finns i fler namn. 
Av dessa har Berg(-), Ed- och Hall- en förekomst mer i Värmlandsmaterialet 
än i riksmaterialet; Bäck(-), Ny- och Ås- har två förekomster fler och Hult(-) 
har tre fler. 

Tidiga belägg för lokalt präglade efternamn 
På Institutet för språk och folkminnen i Uppsala (ISOF) finns ett släktnamns-
register i kartoteksformat. Registret tar upp namnförekomster i t.ex. universi-
tetsmatriklar och liknande historiska personförteckningar. Med hjälp av detta 
register är det möjligt att få en översikt över enskilda namns tidiga belägg. Jag 
har undersökt släktnamnsregistrets uppgifter för de nio namn som i tabell 3 
har en frekvenskvot på 4,0 eller högre. Eftersom stavningen av namn har sta-
biliserats först i sen tid, har stavningsvarianter här behandlats som samma 
namn. 
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Tabell 4. Namn på 250-i-topp-listorna som innehåller någon av 15 namnleder som 
har fler förekomster på den värmländska listan än på rikets. 

Namnled/
namn 

Namn bland topp-250 i 
Värmlands län

Antal Namn bland topp-
250 i riket

Antal 

Berg(-) Bergström, Berg, Berg-
lund, Bergqvist, Bergman, 
Berggren, Bergkvist 

7 Bergström, Berg, 
Berglund, Berg-
man, Berggren, 
Bergqvist

6 

Bro- Broström 1 – 0 
Bäck(-) Bäckström, Bäckman, 

Bäcklund, Bäck
4 Bäckström, 

Bäckman
2 

Ed- Edlund, Edström, Edgren 3 Edlund, Edström 2 
Hall(-) Hallberg, Hallgren, Hall 3 Hallberg, Hall 2 
Hult(-) Hult, Hultman, Hultgren 3 – 0 
Jern- Jernberg 1 – 0 
Kvarn- Kvarnström 1 – 0 
Moss- Mossberg 1 – 0 
Ny- Nyström, Nyman, Nyberg, 

Nygren, Nyqvist, Nykvist
6 Nyström, Nyberg, 

Nyman, Nygren
4 

Råd- Rådström 1 – 0 
Thy- Thyberg 1 – 0 
Vest- Vestlund 1 – 0 
Zetter- Zetterlund 1 – 0 
Ås- Åslund, Åsberg 2 – 0 

 
Namnet Thyberg finns belagt med Värmlandskoppling redan 1693, när Petrus 
Thyberg skrivs in vid Värmlands nation i Lund. Några år senare, 1699, skrivs 
Erik Thyberg in vid Värmlands nation i Uppsala. Under 1700-talet finns en 
lång rad studenter med samma efternamn, några i Lund men de flesta i Upp-
sala, och nästan alla medlemmar av Värmlands nationer. Namnet Brunzell 
finns också i rullorna för Värmlands nation i Uppsala, där studenten Johan 
Brunsell registreras 1740. Halvardsson har inga Värmlandsträffar i denna 
form, men däremot i latiniserad variant: år 1660 skrivs Petrus Halvardi in vid 
Värmlands nation i Uppsala. Från början av 1700-talet och framåt finns ett 
knappt tiotal belägg för Edgren, varav en person är lundastudent och medlem 
i Värmlands nation och två återfinns bland Värmlands fältjägare. Från 1800-
talet finns närmare 20 belägg, varav 16 är Uppsalastudenter inskrivna vid 
Värmlands nation. Spets, Rådström, Myrén, Vestlund och Kvarnström är be-
lagda sedan 1700-talet, men registret innehåller inga värmländska träffar. 

Sammanfattning 
I avsnitten De 25 vanligaste efternamnen och De 250 vanligaste efternamnen 
ovan används en toppnamnsmetod med utgångspunkt i namnens rangplace-
ringar. Bland de 25 vanligaste efternamnen finns många likheter mellan 
Värmlands län och riket, men också vissa skillnader. Eftersom det rör sig om 
högfrekventa namn med många bärare, får skillnaderna stort genomslag. De 
fyra efternamnen Axelsson, Henriksson, Engström och Danielsson är vanliga 
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både i Värmlands län och i riket, men ligger 10 eller fler rangplaceringar högre 
i Värmlands län än i riket. Vidare konstateras att de tre namn på topp-25-listan 
i riket som inte är -son-namn alla är tvåledade namn med förleden Lind-. Bland 
de 25 toppnamnen i Värmlands län finns i stället två tvåledade namn med för-
leden Berg-, ett med förleden Eng- samt simplexnamnet Berg. 

Undersökningen av fördelning mellan namntyper visar att tvåledade namn 
är vanligare bland rikets 250 toppnamn än bland namnen i Värmlands län. 
Värmlandsmaterialet har i stället något större andelar -son-namn, enledade 
namn och avledda namn. Avvikelserna är dock små. Den tydligaste skillnaden 
är att namn från sentida invandring saknas helt bland de 250 toppnamnen i 
Värmlands län. 

Nästan hälften av de avledda namnen på Värmlandslistan, och en dryg fjär-
dedel av de enledade, saknas på listan för riket. I jämförelsen av namnleder 
utmärker sig namnlederna Bäck(-), Ny- och Ås-, med två förekomster mer i 
Värmlandsmaterialet än i riksmaterialet, samt i ännu högre grad Hult(-), med 
tre förekomster i Värmlandsmaterialet men ingen i riksmaterialet. 

Med hjälp av frekvensjämförelser har jag sållat fram de efternamn i mate-
rialet som har minst 3 gånger så hög frekvens i Värmlands län som i riket. 18 
namn uppfyller detta kriterium. Många av dem är relativt ovanliga även i 
Värmlands län. De högsta frekvenserna finns hos Vestlund (0,94 ‰), Åslund 
(0,84 ‰) och Halvardsson (0,71 ‰), av vilka Halvardsson uppvisar den tyd-
ligaste lokala prägeln, med drygt 10 gånger så många bärare i Värmlands län 
som i riket. I en studie av lokalt vanliga -son-namn (Frändén 2016 s. 85 f.) har 
Halvarsson, utan d, konstaterats ha västlig och mellannorrländsk utbredning. 
Att Halvardsson visar sig vara typiskt för Värmland är därför föga överras-
kande. Roland Otterbjörk (1979 s. 96) uppger att förnamnet Hal(l)vard är 
vanligt i Norge, i västra och norra Sverige samt på Gotland. I ISOF:s släkt-
namnsregister finns år 1660 en värmländsk Petrus Halvardi. Bland de mindre 
frekventa namnen visar släktnamnsregistret att Thyberg har burits av värm-
länningar sedan sent 1600-tal, med många träffar under 1700-talet, att Brun-
zell har ett värmländskt belägg från 1740 och att Edgren uppvisar ett par 
Värmlandsträffar från 1700-talet och ganska många under 1800-talet. Dessa 
namn tycks alltså tidigt ha haft Värmlandsprägel. 

Vad kan vi då säga om likheter och skillnader mellan de 250 toppefternam-
nen i Värmlands län jämfört med i riket? Grundmönstret är detsamma, men 
detaljerna skiljer. Det finns efternamn som är typiska för området, som Thy-
berg, Brunzell, Halvardsson och Edgren. Invandrade efternamn har haft 
mindre genomslag än i riket som helhet. Däremot tycks värmlänningarna vara 
mer förtjusta i Berg(-), Bäck(-), Hult(-), Ny- och Ås- än genomsnittssvensken. 
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