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Sammandrag
Syftet med denna uppsats är att presentera japanska personnamn. Namnbruk genom historian 

kommer att presenteras, men fokus ligger främst på sentida japanska förnamn. 

   Det kommer att framgå att föräldrar i Japan utgår från andra kriterier än föräldrarna i Sverige när 

de namnsätter sina barn. Framför allt kanji – kinesiska tecken – spelar en stor roll i processen. Men 

det står också klart att synen på namn har förändrats i Japan genom åren. I själva verket har en 

närmast revolutionsartad förändring skett de senaste två årtiondena, då namnen blivit allt mer 

originella och svårlästa. Japanska forskare som skriver om ämnet kommer att refereras till och en 

egen undersökning ger stöd och data åt deras teorier.

   Denna sentida förändring i namnsättning kan tänkas bero på en ökad betydelse av individen. 

Japaner föder i många fall endast ett barn per familj och till detta speciella barn vill de ge ett 

speciellt namn. Att namnen ska vara gångbara i en alltmer globaliserad värld kan också ha bidragit 

till förändringen. 
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Konventioner
I denna uppsats markeras japanska ord och namn med kursiv stil. Ett modifierat Hepburn-system 

har använts för att transkribera japanskan till det romanska alfabetet. Inga makron kommer att 

användas, utan dubbla vokaler används istället.  太郎 (japanskt personnamn) kommer alltså att 

transkriberas tarou och inte tarō.  

   

Eftersom kanji är en betydande del kommer de att inkluderas i presentation av de japanska 

personnamnen. Uttal samt teckens betydelse kommer att bifogas. 

   Exempel :  和夫 (kazuo=harmonisk + man). 

Alla översättningar är mina om inte annat anges. 
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1 Inledning
Alla som studerar japanska har nog erfarenheten av att vid högläsning av en text plötsligt fastna och 

inte veta uttalet på ett visst namn. De kinesiska tecknen – kanji – tar sig ofta speciella läsningar när 

de används till personnamn och vållar på så vis stora bekymmer för studerande av språket. Detta är 

förmodligen något man endast med hjälp av erfarenhet och träning kan övervinna. Men det kan 

knappast skada att ha en grundläggande kännedom om japanska namn och hur de ser ut.

   

Omkring 500-talet kom kanji till Japan via Kina och eftersom det var det första skriftsystemet i 

Japan är det från denna tid vi egentligen kan börja forska kring japanska personnamn. Dessa tecken 

används fortfarande och är en god utgångspunkt för att se hur personnamnen förändrats genom 

tiderna.

  

Det japanska namnskicket förändrades drastiskt vid den så kallade Meijirestaurationen 1865 då det 

bestämdes att alla japaner skulle ha ett fast för- och efternamn. Sedan en tid tillbaka ser det ut som 

det kommit en ny vändpunkt  –  moderna japanska namn skiljer sig kraftigt från det som tidigare 

räknats som normen. 

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att förklara hur japanska personnamn sett ut genom historien och hur 

de ser ut nuförtiden. Olika efternamn och förnamn, samt andra variationer på namn såsom 

artistnamn kommer att behandlas, men fokus ligger främst på sentida japanska förnamn. Uppsatsens 

mål är att försöka förklara varför namnen har förändrats genom att tolka den tid vi nu lever i.  På 

vilket sätt har de förändrats? De sentida innovativa namnen och konsekvenserna av deras intåg 

kommer att presenteras och diskuteras och förhoppningen är att läsaren ska få en bra uppfattning 

om hur dagens japanska föräldrar tänker när de namnsätter sina barn.

  

1.2 Disposition
Kapitel 2 kommer att presentera hur personnamn ses på inom grammatiken. Detta ligger som grund 

för att förstå vad jag i denna uppsats menar med ett namn. 

   Kapitel 3 ger en överblick på hur ett japanskt personnamn ser ut. En historisk tillbakablick där 

bland annat namn under andra världskriget presenteras och analyseras kommer att förse läsaren med 

en bra grund för att kunna förstå på vilket sätt och varför namnskick ändras.

   Kapitel 4 handlar om ”ovanliga” och ”oläsliga” namn som sedan ungefär tjugo år tillbaka ökat i 
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Japan. Orsaker till detta fenomens uppkomst och konsekvenser kommer att redogöras. 

   Kapitel 5 kommer att presentera en undersökning jag gjorde på plats i Japan. Den ger stöd och 

data för analysen av ”ovanliga” och ”oläsliga” namn som förekommer i kapitel 4 och egna analyser 

kommer även att inkluderas. Detta sker genom att använda faktiska personnamn hämtade ur 

namnlistor från skolor i Japan.
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2 NAMN

2.1 Skillnaden mellan ett namn och andra substantiv
Ett namn är givetvis ett substantiv, men substantiv kan i sig delas upp i flera grupper. Inom 

engelskan brukar man göra distinktion mellan 'proper noun' och 'common noun', där den förra 

gruppen inkluderar bland annat personnamn och den senare vanliga substantiv. Jag kommer att 

översätta proper noun till egennamn och common noun till artnamn. 

    

Ett egennamn i länder som brukar det romerska alfabetet bör ofta uppfylla två kriterier. Ett 

kriterium är att det ska syfta till något specifikt som det ofta bara finns ett exemplar av, t.ex 'Patrik 

Ländin', 'Sverige' eller 'Hemköp'. Ett andra kriterium är mer en konsekvens i grammatiken av att ett 

ord anses vara ett egennamn, nämligen att ordet skrivs med initial stor bokstav oavsett plats i 

meningen. 

Ett egennamn definieras av uppslagsverket The Blackwell Encyclopedia of Writing System (1999) 

likt följande:

A noun that refers to a single place, person, animal, god or object, such as Knossos,  

Xerxes, Bucephalos, Thoth or Balmung, as opposed to a common noun which refers to a 

class of objects, such as palace, king, horse, deity or sword. Because proper names are 

not necessarily meaningful words, they do not lend themselves easily to translation. 

[…]

The special status of proper names is reflected by the fact that in many writing systems 

they are graphically distinguished. In Egyptian hieroglyphic writing the names of 

dignitaries were enclosed in cartouches; the Maya had special name and title glyphs; in 

Javanese a set of special letters are reserved for proper names; and in many alphabetic 

orthographies proper names are capitalized.

Både i engelskan och i svenskan skrivs egennamn med stor bokstav oavsett plats i en mening, fastän 

definitionen på ett egennamn tycks skilja sig. Till exempel skrivs veckodagar och månader i 

engelskan med stor bokstav, liksom namn på språk. Det heter English, men på svenska blir det 

engelska. I tyskan skrivs vidare alla substantiv med stor bokstav. 

   Denna andra regel, omfattande initial stor bokstav, märks inte av i japanskan då språket normalt 
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inte använder det romerska alfabetet. I de fall där det skrivs med alfabetet – eller romaji som det 

heter på japanska – följer de dock i princip samma regler som engelskan. 

Liksom det står i Blackwells definition av ett egennamn har länder med annat skriftbruk än vårat 

sina egna regler för att uttrycka namn i skrift. I japanskan kan det vara svårt att direkt se om ett ord 

är ett namn eller inte. Något som kan känneteckna ett namn är att gamla kanji som i övrigt 

försvunnit fortfarande används i namn, och då framför allt i efternamn. Tecknet 沢(sawa = träsk) 

som förr skrevs  澤 hittas till exempel fortfarande i sin äldre form i efternamn.

De namn som jag har forskat om kallas för antroponymer. En antroponym kallas också  för 

personnamn och det är ett namn som syftar på en individuell människa – mitt fulla namn ”Nils 

Patrik Ländin” är till exempel en antroponym. I undergrupper till det fulla namnet hittar vi för- 

mellan- och efternamn. Hädanefter kommer jag att använda benämningen personnamn.

Inom grammatiken finns det inte mycket forskning att tillgå rörande personnamn. Detta beror på att 

de sägs sakna en direkt konventionell betydelse. Men det finns även forskare, däribland Willy van 

Langendonck, som säger att personnamn visst innehåller en viss information och betydelse och att 

det därför är ett område som det bör forskas mer om. Till exempel kan man ofta läsa av om det är en 

man eller kvinna med hjälp av namnet. Det finns dock könsneutrala namn där det inte går att avläsa 

denna information, vilket går att läsa om på spraktidningen.se (1.2.2008).

  Vidare kan grammatiken berätta att egennamn och däribland personnamn skiljer sig från artnamn 

och pronomen morfosyntaktiskt. Till exempel går de inte att använda lika ofta som artnamn, medan 

de för det mesta går att använda bredare än personliga pronomen som 'jag', 'du' och 'han'. Ett 

föredrag om personnamn grammatiska betydelse hölls bland annat i Oktober 2010 på University of 

Regensburg i Tyskland (The Grammar of Proper Names – A Typological Perspective, 7-8.10.2010) 

och kanske kommer det framöver att forskas mer om ämnet. 

   Inom filosofin debatteras personnamn desto mer och en av de mer kända filosoferna som tar upp 

ämnet är Kripke. För vidare läsning rekommenderas tidigare nämnda Willy van Langendonck och 

hans bok Theory and typology of proper names (2007).
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2.2 Förnamn
Förnamnet är i både Sverige och Japan personligt och inte ärftligt såsom familjenamnet är. Det är 

dock viktigt att poängtera att personnamnsbruk skiljer sig från land till land och att namnen förr 

kunde skilja sig kraftigt från de vi bär idag. I norra Europa brukade man till exempel förr 

'patronymikon' där man tog sin faders förnamn till efternamn (BBC(3.12.2005.)). Ett klassiskt 

exempel är Erik  Röde och hans son Leif Eriksson, där vi ser hur Leif fått sitt efternamn byggt på 

sin faders förnamn. Fall av patronymikon fanns ända in på 1900-talet. Senast 1966 bestämdes dock 

att alla skulle ta ett fast ärftligt efternamn. Numer ser ett svenskt namn ut som förnamn, 

mellannamn och efternamn där mellannamnet är valfritt och kan vara ett eller flera.

Ofta blir vi givna våra namn av våra föräldrar som av olika anledningar fattat tycke för just det 

namnet. Något som verkar gemensamt för många länder är att man ger barn namn som härleds från 

någon inflytelserik eller stark personlighet. Förr i tiden kunde det vara kungar (Gustav och Karl är 

två svenska klassiska kunganamn) eller gudar (Tor, Freja) eller starka djur (Ulf, Björn) man tog 

namn från – något som idag blivit till kändisar eller sportstjärnor. Religion kan spela stor inverkan 

på vilka namn vi ger våra barn – i Sverige ändrades namnskicket efter kristendomens intåg. Mer om 

svenska namn går att läsa om i boken Våra Namn (Wallensteen: 2006).

   

Ett förnamn kallas ibland för föräldrarnas första gåva till sitt barn – och liksom detta ordspråk 

antyder är namnet en viktig present. Därför är det ofta en lång tankeprocess bakom de namn vi 

blivit givna av våra föräldrar. Just av denna anledning kan man ofta finna trender i namn. Olika 

generationer påverkas av olika faktorer och resultatet blir att vi förmodligen tänker olika – inte 

minst när vi ska döpa våra barn. Andra trender och förändringar beror inte så mycket på skillnad i 

tankesätt utan helt enkelt att vissa namn inte uppfattas som önskvärda. Att namn blir lätt omoderna 

är en faktor – de namn som är populära idag är med största sannolikhet inte populära om tio år.
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3 Japanska namn
Japanska namn skiljer sig på några viktiga punkter från svenska namn. Till exempel, tvärtom i 

Sverige där vi presenterar oss med förnamn och sedan efternamn, säger japanen efternamn först och 

förnamn därefter. Men en ännu större punkt är kanjibruket, som kommer att beskrivas i detta 

kapitel.

3.1 Kanji
Japanska namn skrivs oftast med kanji. Kvinnors skrevs genom historien och skrivs ibland 

fortfarande med hiragana, och ibland med det andra stavelsealfabetet katakana, men numer får 

kanji räknas som vanligare. Det finns förnamn och efternamn som skrivs med endast ett kanji, men 

ofta skrivs de med två eller tre och i mer sällsynta fall med fyra eller fler. Kanji är ett kinesiskt 

skrivsystem som kom till Japan på 500-talet. Inom kinesiskan representerar varje tecken en 

betydelse och en läsning, men i japanskan kan ett kanji ta ett flertal möjliga läsningar. Speciellt vid 

namngivning finns det många olika sätt att uttala ett tecken på.  心 (hjärta) tar normalt den japanska 

läsningen kokoro när det står för sig själv, eller den sino-japanska läsningen shin i sammansatta ord. 

Om kanjit används till namn går det dock att läsa som shin, kiyo, kokoro, sane, naka, mi, mune eller 

moto (Sakamoto: 2007:167). Men det går också att hitta på andra läsningar utöver dessa. För att 

kunna uttala ett ord på japanska är det därför viktigt att veta om det är ett egennamn eller ett 

artnamn. 

Kanji har givetvis stor betydelse för många föräldrar. Inte bara ska kanjina ha rätt innebörd och se 

bra ut rent estetiskt; de ska också helst ha rätt antal streck i sig – för viss strecksumma medför enligt 

traditionen lycka medan andra bringar otur och olycka. Jämna nummer brukar associeras med yin 

och ojämna nummer med yang, och det anses vara bra om båda representeras så att en balans 

uppnås. 

Summan av streck i namnet kan man sedan räkna på flera sätt. Jag har valt att använda mig av 

Anzai-skolan, som är grundad av Katsuhiro Anzai och hans bok kyuukyoku no seimeihandan 

(Ultimat Namnberäkning) (2007) för att presentera hur man räknar streck.  Anzai är en berömd ”tur-

rådgivare”, som han väljer att kalla sig själv. Han inleder sin bok med följande rader: 

Vi säger ofta ”Vilken tur han har” eller ”Det var otur” - men varifrån kommer 

egentligen denna ”tur”? Allt hon försöker sig på går som planerat, skulle hon stöta på 
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svårigheter löser dem sig snart.... även i din närhet finns väl en människa som man inte 

kan tro är annat än välsignad med tur? Omvänt finns det säkerligen många som inte får 

något att gå som de planerat; som alltid hamnar på fel fot med andra människor; som 

har bekymmer som aldrig tycks ta slut. I själva verket är sådan ”tur” och ”otur” inte alls 

en slump. Vilket slags liv man kommer att få, i vilken stund det är rätt att handla – allt 

detta kan man få reda på genom att titta på era efternamn och förnamn.

Låt oss titta på hur Anzai räknar streck. Även om det är en egen skola skiljer det sig inte vad jag ser 

betydligt från andra skolor. Först räknas streck i efternamnet, en summa man inte kan göra mycket 

åt men som har stor betydelse resten av räkningen. Sedan räknas strecken i förnamnet. Därefter 

räknas streck i förnamnet och efternamnet tillsammans. Till sist kan man para ihop och räkna streck 

på de två kanji som hittas i mitten på personnamnet, samt de som står ytterst. 

Fig 1. Hämtad från Anzai (2007:30)

Till vänster ser vi författarens eget namn få sina streck räknade. 

De två första tecken  安斉 (Anzai) är efternamnet och 勝洋 är 

hans förnamn Katsuhiro. Totala strecksumman är 45, men inom 

denna ryms ett antal strecksummor som alla kan föra med sig 

tur eller otur. 

Utöver en bra streckordning ska kanjina tillsammans ha en läsning som föräldrarna känner sig 

tillfredsställda med. Liksom det i Sverige kan sticka något i öronen med namn som Engelbrekt 

Engelbrektsson finns det även i Japan mindre lyckade namnuttal. Har man ett efternamn 

innehållande kanjin med betydelser hämtade från växtriket ska man vara försiktig med att använda 

kanji med till exempel trädbetydelser i förnamnet också, enligt namnuppslagsverket Saishin Nazuke 

daihyakka (2007:25). Det kan lätt se lite klumpigt ut i en japans ögon om du heter 松村 

(matsumura = tallträd + by) i efternamn och  桜 (sakura = körsbärsträd) i förnamn, eftersom du då 

har två kanji med betydelsen träd av något slag och hela tre kanji som innehåller radikalen för träd, 

det vill säga 木.
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En normalutbildad japan förväntas kunna läsa och skriva en bit över 2000 kanji – så kallade 

jouyoukanji (kanji som används till vardags). Kanji utanför denna grupp får ofta sin läsning 

utskriven med hjälp av furigana, som skrivs med ett av stavelsealfabetena, oftast hiragana, ovanför 

ordet. Men när det gäller namn och namnsättning får japanen bruka fler än dessa cirka 2000 kanji. 

Inom jinmeiyoukanji (kanji för namnbruk) hittar man nämligen utöver jouyoukanji ytterligare 985 

kanji – vilket får den totala summan av kanji möjliga att sätta till förnamn att överstiga 3000.

   

Allt detta gör att många japanska föräldrar konsulterar en kunnig inom område - någon som för det 

mesta tar bra betalt för sitt arbete -  för att garantera att barnet har bästa möjliga förutsättningar att 

klara sig i livet.

   

Tidigare brukade föräldrar utgå från kanji och därefter fick det bli den läsningen det blev. Skulle det 

låta alldeles konstigt fick de leka med att byta ut ett av tecknen för att ändra uttal. Numer verkar 

dock många föräldrar göra tvärtom – det vill säga börja med uttalet och därefter hitta kanji. Inte 

därmed sagt att kanji och deras streckordning numer ignoreras; det är fortfarande viktigt. 

Föräldrarna strävar efter det perfekta namnet som både ser bra ut och låter bra. Detta kommer att 

diskuteras mer om i senare kapitel.

3.2 Japanska efternamn
En viktig tidpunkt för japanska egennamn är Meijiperioden, den period efter 1868 när kejsaren i 

Japan hade återfått högsta makten över landet efter de händelser som kallas för Meijirestaurationen. 

Under denna tid kom de japanska personnamnen att få den form de nu har – det vill säga alla fick 

ett förnamn och ett efternamn. Innan denna period, under det som kallas för Edoperioden, var det 

japanska samhället uppdelat i fyra klasser; Krigare, Bönder, Hantverkare och Handelsmän. Under 

denna period var Bönder, Hantverkare och Handelsmän förbjudna att bära efternamn samt vapen 

genom en lag som kallades för 苗字  帯刀 (myoujitaitou=efternamn och svärdsbärande), men detta 

blev alltså med Meijirestaurationen accepterat för alla (Ono:1972). Att man ska bära det namn man 

blivit givet vid födseln genom hela sitt liv var en annan betydande regel som gick igenom vid 

Meijirestaurationen. Om hur japanerna tidigare bar ett flertal namn genom livet berättas mer 

utförligt om i 3.3. 

  

Gällande japanska efternamn bör man känna till att det funnits olika sorters sådana. 氏(uji)　姓(sei) 

苗字(myouji) skulle alla tre kunna översättas till svenskans ”efternamn” men tidigare fanns en klar 

distinktion mellan de tre. A.J. Koops försöker i sin bok Japanese names and how to read them 
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(1960:67) att förklara hur efternamnsskicket såg ut tidigare. Uji, sei och myouji placeras alla inom 

”Gruppnamn”. Det står inget om skillnaden mellan uji och myouji utan de förklaras båda vara 

familje- eller efternamn. Däremot står om sei att det var ett namn som gick i arv som ett privilegium 

gett av auktoriteter, med vilket man kanske främst menar kejsaren. De båda kända klannamnen 

Fujiwara och Soga är båda exempel på ett sådant namn. 

   Även Minoru Sakata skriver i sin bok Namae to Myouji no Rekishi (2006:20) om skillnaderna 

mellan de olika efternamnstyperna. Det står bland annat att myouji uppkom inom krigarklassen – 

vilket påvisar att det är en nyare företeelse.

3.3 Japanska förnamn
I uppslagsverket Dainihonhyakkajiten förklaras det japanska namnskicket genom historien. 

Följande beskrivning är baserad på artikeln ”seimei” ur Dainihonhyakkajiten (Oofuji:1972)

De första japanska personnamnen man känner till innehöll ofta information om var man kom ifrån, 

eller härleddes de från växter och djur, från namn på mineraler, från väder, tidsepoker, väderstreck, 

yrke, verktyg, terräng eller också hade de religiös anknytning. De kunde också anknytas till hur man 

var som person eller ens utseende. Till sist kunde de innehålla numerisk ordning - med andra ord 

förtäljde namnet vilket nummer i barnaskaran man var – eller kunde de ha anknytning till ens släkt. 

Till männens namn lades  麻呂 (maro=(hampa +r yggrad) eller  子 (shi=barn) till, medan kvinnor 

ofta hade  女 (me=kvinna),  朗女 (iratsume=son + kvinna) eller  刀自 (toji=svärd + sig själv) som 

suffix. Man kan gissa att eftersom kanjina kom till Japan först på 500-talet har många gamla namn 

fått kanji tillsatta till sig först i efterhand, varför de ibland kan te sig något lustiga och svårlästa. 

   

När vi sedan går in i Heianperioden – det vill säga när huvudstaden i Japan flyttades till Kyoto år 

794 – har namnskicket ändrats. Kanji har funnits i Japan sedan ett par hundra år och bland männen 

blir det standard att skriva sitt namn med två tecken och läsa det med fyra stavelser. I slutet på 

perioden blir det också vanligt att ta ett tecken från sina förfäder. Här föds också en vana att dela ett 

av sina tecknen med sina syskon. Anmärkningsvärt är att  子 (shi), som tidigare varit ett manligt 

namnsuffix, på denna tid var reserverat för kejsarinnan och kvinnor inom hovet. 

   Bland krigarna – som växte sig starka under slutet på Heian-perioden, fanns ett särskilt skick. 

Under deras namngivningsceremoni – som kallades för genpuku – fick man ett tecken av sin 

gudförälder eller sin länsherre. Detta förekommer än idag i Japan, med skillnaden att länsherrar inte 

längre finns. 

   Men utöver de officiella namnen hade de flesta ett annat tilltalsnamn. Detta bildades bland pojkar 
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genom att den som föddes först i barnaskaran fick heta  太郎 (tarou), den andra  次郎 (jirou), tredje 

 三郎 (saburou) och så vidare. Dessa namn kan i princip översättas med Son Ett, Son Två, eller 

eventuellt Först(född)a sonen och så vidare. Liksom namnen förr i tiden också ofta gjorde, innehöll 

de alltså numerisk ordning. Ett liknande system fanns även för att bilda kvinnors tilltalsnamn. som 

alltså skilde sig från det officiella namnet. De fick heta  大子 (ooigo),  中子 (chuushi),  三子 (sanshi) 

vilket kan översättas till stora barnet, mellanbarnet, tredje barnet. Detta systemet var dock inte lika 

utbrett som det till männen. Det är på senare tid inte så populärt men man hittar än idag män som 

heter  太郎 eller 次郎 i Japan.  

   Det ska tilläggas att ovan beskrivna namn fick man först i vuxen ålder – genpuku-ceremonin 

bland krigarna ägde till exempel rum i vuxen ålder. Men givetvis bar japanerna ett namn innan de 

blev accepterade som vuxna. Detta kallades för barnnamn och blev utdelat när barnen föddes. Bland 

vanligt folk förekom det att man bar detta namn genom hela sitt liv. 

Minoru Sakata (2006:14-17, 63-64) skriver om hur namnskicket fungerade på landsbygden under 

medeltiden – som i Japan infaller mellan cirka år 1200 och 1600. Att aristokrater bar ett flertal namn 

är allmänt känt, men han betonar att folk ute på landsbygden också ofta bar mer än ett namn. På 

landsbygden blev man tilldelad namn av ett miyaza – ett buddhistiskt tempel. 

   Sakamoto menar också på att man kunde urskilja vilka som tillhörde bondesamhället genom att 

titta på namnen. Så kallade rounin – krigare utan herre – var tvungna att använda sitt barnnamn, 

något som även gällde för kvinnor som inte fick något vuxennamn.

   Om vi tittar på vilka olika namn en vanlig japansk man, det vill säga en bonde, kunde ha genom 

sitt liv kan vi se på det likt följande:

    Dels fanns liksom tidigare nämnt barnnamnet, eller doumyou som det kallas på japanska. Detta 

blev man tilldelat under en ceremoni som ägde rum på det lokala miyazat runt nyår, när barnet 

antingen var ett eller tre år. Med detta blev de för första gången accepterade av samhället. 

   När barnet sedan fyllde sexton år hölls en ceremoni som kallades för eboshinari. På denna högtid 

fick pojken bära en hatt som kallas för eboshi och han blev på detta vis accepterad som en vuxen 

man av bondesamhället. Han fick även ett vuxennamn som han sedan bar fram tills 60-års åldern då 

han inte längre betraktades som ung, utan han blev istället en del av de äldre och tog ett kantomei – 

ett namn som symboliserade denna övergång. 

    Till sist, för den nu gamle mannen, återstod endast att lämna huset för att söka frid i buddhistisk 

tradition. Då fick han ett såkallat houmyou eller kaimyou som det också kallas – ett buddhistiskt 

namn. 
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Vi kan konstatera att japaner historiskt sett burit många olika sorters för- och efternamn. Koop 

(1960:67-75) tar även upp bruket av pseudonymer och artistnamn, något som än idag är vanligt 

förekommande i Japan. Spelar du till exempel shakuhachi – en japansk flöjt – så bär du 

förmodligen ett artistnamn istället för ditt eget namn. Detta namn kommer att stå på ditt visitkort 

och det är fullt möjligt att många inte känner till ditt egentliga namn. Skriver du sedan dikter så har 

du ett annat artistnamn till denna hobby.

Det anses också vara av vikt att berätta om de namn man inte får se när man läser historiska 

dokument. Kvinnor i Japan blir historiskt sett inte refererade till sitt eget namn. Detta kan ha att 

göra med att namnet ansågs vara heligt och kvinnan skulle inte uppge sitt namn för någon annan än 

sin man (Morita: 2010). Berömda japanska författarinnor hette alltså egentligen något annat. Ett 

exempel är Sei Shounagon, känd för sin bok makura no soushi (kuddboken). Sei är ett tecken som 

har hämtats från Kiyohara, som var klanen hon tillhörde. Shounagon var vidare en ämbetstitel. På 

detta sätt skapades hennes författarnamn och det är under detta alias hon kommit att bli känd. Det är 

inte heller ovanligt att kvinnorna blev refererade till som frun till sin man, eller som sin faders 

dotter. Även i detta fall är det tydligt att kvinnornas egna namn inte yttras. 

Många olika typer av japanska namn har alltså förekommit genom historien. En enda människa 

kunde genom livet bära en rad olika namn. Som en avrundning på detta kapitel vill jag jämföra en 

japan på medeltiden och en nutida japan:

Då: Barnet sitt första officiella namn vid ett eller treårstiden av ett lokalt miyazi.

Nu: Föräldrarna väljer namnet till sitt barn själva och skickar in det till närmsta ämbetsverk inom 

fjorton dagar efter barnets födsel.

Då: Vid 16 års ålder genomgick man eboshinari-ceremonin där man blev accepterad in i samhället 

och fick ett vuxennamn.  

Nu: eboshinari förekommer inte längre.

Då: Artist- och konstnärsnamn var vanligt förekommande.

Nu: Artist- och konstnärsnamn är fortfarande vanligt förekommande.

Då: Vid 60-års ålder när man övergick från ung till gammal fick man ett kantomyou.

Nu: Detta finns ej idag.

Då: Äldre män lämnade huset och fick ett buddhistiskt namn – ett houmyou eller kaimyou.

Nu: Dessa namn finns fortfarande och de flesta japaner får ett, men numer får man dem nästan alltid 

postumt och det ska tilläggas att man fortfarande inom familjen kallas vid det namn man hade före 

sin död. Det har alltså förlorat en del av sin betydelse.  
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3.3 Namn under och efter andra världskriget
Namn kommer och går. Vad som var populärt på våra morföräldrars tid är helt ute idag, för att 

kanske blir populära igen om något årtionde. Så fungerar det i alla fall i Sverige, enligt Anders 

Malmsten (2007). Men även i Japan förändras namnbruket ständigt, vilket jag i stora drag försökt 

förklara i 3.2. 

   Jag skulle nu vilja presentera några exempel på japanska namn under och åren efter andra 

världskriget. Dessa namn speglar den epok Japan befann sig i vid tillfället, och genom att jämföra 

1944 och 1946 ser vi en snabb och total förändring. Under kriget kommer vi se att pojkar gavs 

namn med betydelser som ”modig” eller ”seger”. Dessa namn försvann så helt från topplistan året 

efter krigsförlusten, för att istället ersättas med namn innehållande betydelser som 

”återuppbyggnad” och ”harmoni”. Listorna går att finna på meijiyasudaseimeis hemsida, där de 

listar de tio mest populära japanska namnen sedan början på 1900-talet. 

1944 års namntopplista, pojkar

Placering Namn Läsning Betydelse
1  勝 Masaru Seger
2  勇 Isamu Mod
3  勝利 Katsutoshi Seger
4  進 Susumu Fortsättning
5  勲 Isamu Förtjänstfullhet
6  清 Kiyoshi Renhet
7  博 Hiroshi Doktor, högaktning
8  弘 Hiroshi Bred, Vid
9  武 Takeshi Krigare
10  功 Isao Attack
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1946 års namntopplista, pojkar

Placering Namn Läsning Betydelse
1 稔 Minoru Skörda, Mogna
2 和夫 Kazuo Harmonisk/Japansk man
3 清  Kiyoshi Renhet
4 弘 Hiroshi Bred, Vid
5 博 Hiroshi Doktor, högaktning
6 豊 Yutaka Renhet
7 進 Susumu Fortsättning
8 勇 Isamu Mod
9 修 Osamu Disciplin
10 明 Akira Ljus, Klar

Dessa listar alltså populära namn bland pojkar under två år, 1944 och 1946. Under 1944 var kriget 

fortfarande pågående, och namn med betydelser som ”seger”, ”mod”, ”förtjänstfullhet”, ”krigare” 

och ”attack” toppar listan. Namn som tycks ha direkt anknytning till kriget är vanliga hos pojkar, 

men även bland flickornas mest populära man hittar man namn som  勝子 (katsuko=vinstbarn).

   När Japan förlorat kriget förändras också namnen; män födda 1946 och efter innehar nämligen 

namn med betydelser som ”mogna”, ”harmoni”, ”renhet” och ”ljus”. Betydelsen ”mod” finns 

fortfarande att hitta på 1946 års lista men tappar i popularitet och är borta från top10 bara några år 

senare. 

   

Av ovanstående listor menar jag att man kan se att tiden landet befinner sig i också kan ha stor 

betydelse för hur namnen föräldrarna ger sina barn kommer att se ut. I krigstider tog de flesta 

japaner ställning för fosterlandet och detta avspeglar sig i namnen de ger till sina barn.

   

Sakata (2006:63-64) skriver att det förr i tiden var byn som var centrum för människorna och att 

namnskicket såg olika ut beroende på var man kom ifrån. Vidare skriver Yasumasa Kobayashis 

(2009:21-24), som har forskat kring japanska moderna namn, i sin bok om ett förlorat 

gemenskapsrum – en känsla av samhörighet med övriga i samhället som fanns tidigare men inte 

finns idag. 

   

Som jag ser det har japanska namn genom historien genomgått följande process: 

   Först var de influerade av främst vad man gjorde och var man befann sig i samhället: var man 
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bonde fick man ett namn passande en bonde. Den lokala länsherren kunde också ha inflytande, detta 

gällde kanske främst för krigarna som kunde få ett av hans tecken vid genpuku-ceremonin. I detta 

skede av den japanska historien fanns något jag vill jag kalla för en lokal gemenskap.

   Under Meijiperioden efter 1868 förändrades så småningom japanens sätt att se på sitt eget land. 

Från att  förmodligen inte ha intresse för det som hände utanför hans by kom nationens intresse att 

bli hans. Speciellt den expansionspolitik och de krig den medförde fick japanen att bli mer 

nationalistisk – givetvis med hjälp av regeringens propagandamaskin - och namnen man gav sina 

barn gav man med nationens intresse i tankarna. Detta förde med sig namn som de vi hittar under 

andra världskriget och därefter. En nationell gemenskap fanns alltså.

   Under senare år har så nationalismen blivit allt svagare – och individen har fått stå i centrum 

istället. Nu finns inte längre den nationella gemenskap som fanns på 40-talet. Med andra ord har 

folks medvetande förändrats. 

   Just denna förskjutning av fokus till individen har lett till att namnbruket på senare år förändrats 

drastiskt.
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4 Sentida japanska namn
Jag kommer i det här kapitlet in på vad som intresserar mig mest inom japanska personnamn – 

nämligen moderna förnamn.

Jag har försökt förklara att namnbruket i Japan har förändrats genom åren. Tidigare var det vanligt 

att bära inte ett utan ett flertal namn genom sitt liv. Numera ser det ut som i Sverige – varje japan 

bär ett förnamn och ett efternamn. Liksom i Sverige tillåts mellannamn, men det ska sägas att det är 

ovanligt i Japan. Det finns likt tidigare förklarat en restriktion gällande vilka kanji man får använda 

till namnsättning: man får välja mellan lite över 3000 så kallade jinmeiyoukanji. Det finns däremot 

ingen restriktion gällande läsningen, utan det är fritt upp till föräldrarna att bestämma den.

Kobayashi (2009:3) inleder sin bok Nazuke no seshoushi (Namns historia) med att säga att Japan 

just nu befinner sig i en tid där ”ovanliga namn inte är ovanliga” längre. Många förändringar har 

kunnat ses inom namnsättning på senare år, och däribland kan det ökande antalet ”ovanliga” och 

”oläsliga” namn räknas. För att få en viss uppfattning om hur skicket förändrats börjar vi med att 

titta på hur det kvinnliga namnsuffixet 子(ko= barn) har tappat i popularitet, och vilka namn som 

kommit i dess ställe.

4.1  子 (ko)s nedgång i popularitet
Liksom beskrivet i 3.3. har namnsuffixet  子 en gammal historia. Först sattes det till mäns namn, 

senare under Heian-perioden till kvinnor i hovet för att slutligen bli populärt bland vanliga kvinnor. 

Läsningen ändrades också, från det shino-japanska shi till den japanska läsningen ko. Det går inte 

att överdriva den popularitet 子-namn åtnjöt från slutet på Meijiperioden och en antal årtionden 

framåt. Tittar vi på 20-talet fram till 60-talet dominerar dessa namn listorna över populära 

barnnamn. Numer har dock namn med detta kanji börjat  bli ovanliga igen, och vi ska titta på hur 

detta gick till.

Kobayashi (2009:24-25) beskriver denna 子 s nedgång i popularitet som en långsam process. Han 

menar på att man kunnat se tecken redan 1957 när  明美 (Akemi = ljus+vacker) tog sig in på top10 

över de mest populära namnen på nyfödda i Japan. 1985 försvann sedan 子-namn från top5, för att 

följande år inte alls finnas representerade på top10-listan. Att helt försvinna från de mest populära 

namnen var alltså en process som tog nära 30 år. Detta innebär givetvis inte att 子-namn inte gavs 

efter 1986, men att det tappat kraftigt i popularitet står klart. Kikar man på 2008 års topplista kan 
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man dock hitta namnet  莉子 (riko = jasmin + barn) på åttonde plats över populära barnnamn. 

   Kobayashi nämner 子 s nedgång som ett tecken på att japanska namn förändrats kraftigt på senare 

år. Så, vilka namn blev populära istället?

   

Den kanske mest populära sången i Japan år 2000 var ”Sekai ni hitotsu dake no hana” (en blomma 

det bara finns ett exemplar av i hela världen) av gruppen SMAP. Denna sång handlar om hur varje 

människa är speciell och unik. Kobayashi menar på att denna låt är väldigt passande för sin tid, när 

personlig prägling och individen kom att bli allt viktigare. I själva verket tror han att namn 

innehållande kanji med betydelsen blomma kom att bli populära just på grund av denna sången. 

Namn som hade inspiration från naturen och växtriket kom att dominera topplistan över mest 

populära flicknamn efter SMAPs hitlåt.  Detta kan tyckas lite ironiskt eftersom sången handlar om 

en blomma det bara finns en av sitt slag av – ändå gav den upphov till en ny trend där många kom 

få liknande namn, det vill säga dessa namn var inte alls ensamma i sitt slag.

   

Ett annat sentida fenomen, som förmodligen är länkat till viljan att ge speciella namn till sitt barn, 

är att namns popularitetstid har minskat. Ser vi tillbaka i tiden var namnet  和子 (kazuko=harmoni + 

barn) till exempel på topplistan 1925 till 1958 (och låg etta bland annat under åren 1927-1949), det 

vill säga under 33 raka år. På senare år ser listorna ganska olika ut från ett år till nästa. De namn 

som låg på top10 föregående år kommer kanske inte alls med på topplistan detta år.

4.2 Ovanliga och oläsliga namn
Moderna japanska namn har alltså förändrats de senaste årtiondena. Och numer är de i en tid av 

”ovanliga” och ”oläsliga” namn. Hur ser ett ”ovanligt” och ett ”oläsligt” namn ut? Det säger sig 

själv att ett ”ovanligt namn” är ett namn man inte ser ofta – men på vilket sätt skiljer de sig från 

traditionella japanska namn? Liksom tidigare förklarats skrivs de flesta japanska namn med kanji. 

Dessa tar speciella namnläsningar – och det är just här en närmast revolutionsartad förändring skett. 

En del namn går helt enkelt inte att läsa. Andra går att läsa men ser konstiga ut i folks ögon då de 

använder kanji man normalt inte använder till namnsättning.

Några exempel tagna ur Kobayashi (2009:57)

ex (1)  飛希 asuki　(flyga + sällsynt)

ex (2)  明衣莉 airi  (ljus + kläder + jasmine)

ex (3)  明里 akari  (ljus + hemstad)
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ex (4)  愛海 ami (kärlek + hav)

ex (5)  果々利 kagari (frukt + frukt + vinst)

I exempel (1) ges tecknet för att flyga den ovanliga läsningen asu som förmodligen härleds från den 

period i Japans historia som kallas för  飛鳥 (asuka = flyga+ fågel) – men det är normalt endast i 

denna kombination som tecknet för flyga uttalas asu vilket gör namnet  飛希 väldigt svårläst.

   I ex (2) och (3) får vi se att kanjit  明 ges två olika läsningar; nämligen a och aka. Som ett 

namnkanji brukar det uttalas akira eller ake, men här har man förmodligen utgått från adjektivet 明
 るい (akarui=ljust) och använt precis så mycket av det som man tycker behövs, utan att ta hänsyn 

till att det normalt inte används på detta sätt till namnsättning. Samma fenomen sker i (4) där 

tecknen för kärlek och hav kombineras. Här har a hämtats från  愛 , som normalt läses ai, och mi 

från  海 som normalt läses umi. 

   Ex (5) är inte svårläst på samma sätt som de andra exemplen, men är ändå ett ovanligt namn. Att 

använda 々, som indikerar duplikation av föregående kanji, är nämligen inte särskilt vanligt i namn. 

Det ska dock sägas att det hittas i efternamn, som i det mycket vanliga  佐々木 (sasaki). Vad som 

gör kagari ytterligare speciellt är att själva namnet, om vi bortser från kanjina, också är sällsynt.

   

Till en början, för cirka tjugo år sedan, kunde man finna dessa speciella namn i böcker om namn 

som just presenterade sällsynta namn. På denna tid hade förnamn liknande de presenterade i 

exemplen ovan getts till några få barn runtom i landet, men efterhand blev de allt vanligare. Trenden 

höll i sig och barn som fick dess ”ovanliga” och ”oläsliga” namn blev allt fler, och namnen blev 

alltmer originella. I takt med denna ökning blev motståndet också mer högljutt: namnen kom bland 

annat att kallas för DQN-namn (uttalas dokyun) – ett ord som syftar på föräldrarnas brist på 

utbildning. 

   

Kobayashi tror att förändringen i hur man ger namn till sina barn beror på att en familj idag ser ut 

och fungerar annorlunda än förr i tiden. Han ger oss sex stycken punkter som kan ha haft stor 

inverkan (2009:7-8).

1. Hur man tänker vid namnsättningsprocessen; kanji, övergripande betydelse, uttal och 

hur man kombinerar dessa.

2. Föräldrarnas förändrade sätt att se på barnen; barn har blivit mer föräldrarnas barn 

och personliga namn prioriteras.

3. Vilka faktorer som spelar in för vårt grundläggande kunnande; t.ex information och 
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kunskap hämtad från japanska klassiker eller massmedia.

4. Vilka människor och andra faktorer har direkt inverkan; föräldrar, släkt men även 

information som hämtas från tidskrifter m.m.

5.Vilka verktyg man använder; namnlexikon, internet m.m.

6. Samhällets förändring. Hur har det intima och allmänna rummet förändrats? 

Förändringar till en följd av konsumtionssamhället. 

Kobayashi (2009: 9-11) förklarar vidare att fenomenet ”ovanliga” och ”oläsliga” namn blev 

uppmärksammat i media runt år 2000 då tidningsartiklar behandlande ämnet kom ut. Dessa artiklar 

kom ut i serier där både föräldrarnas och andra människors synpunkter presenterades. De som 

ställde sig emot var bland annat lärare, som ibland måste läsa upp barnens förnamn – något som 

med åren blivit allt svårare. Deras argument blir följaktligen att föräldrarna inte tänkt på sina 

medmänniskor tillräckligt.

   Föräldrarna menade att om man bifogar en läsning i furigana bör det inte vara några problem och 

framhäver sedan de positiva aspekterna med att kunna skapa nya och innovativa namn. En familj 

som är musikintresserad hade till exempel gett sina barn namn som anspelar på musik. 

Det finns flera sätt att se på ett namn, vilket framgick av dessa artiklar. De japanska föräldrar som 

ger sina barn oläsliga namn menade på att namn är något personligt de har all rätt att ge efter eget 

huvud. För dem kanske det har en särskild betydelse att barnens namn är svårlästa – endast de 

närmaste kan läsa det. Det blir en slags nyckel till familjens inre sfär. 

   Men det finns även de som hävdar att namn inte alls är något personligt utan att det är något som 

delas av alla. Barnen kommer att leva i ett så kallat offentligt rum där de stöter på människor av alla 

dess slag, och att ha ett oläsligt namn kan många gånger komplicera saker. Risken för mobbning är 

också något man bör ha i åtanke menar vissa. 

   Föräldrarna menar på att de bifogar läsning på namnet i officiella dokument och att det därför inte 

är några större problem, men det finns många som inte gillar detta argument. I Japan skriver man 

namn med kanji, menar de, och det är mycket märkligt om man inte kan läsa namn skrivna med 

dem. När japaner presenterar sig för varandra brukar de på grund av denna kanji-medvetenheten 

sätta kanji till varandras namn – även om de inte sett namnet skrivet. Hittar japanen inga kanji att 

sätta dit, vilket kan hända på grund av dessa speciella namn, så blir situationen ibland något olustig. 

Men det verkar som att lättlästhet inte är ett starkt kriterium för japanska föräldrar när de diskuterar 

namn att ge sitt barn. Detta framgår även av en undersökning som Sakamoto Ichino (2007:21) gjort, 
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där endast 1% av föräldrarna har valt lättlästhet som en av de viktigaste faktorerna vid 

namnsättning. Istället prioriteras i följande ordning: streckantal, ljud och balans med efternamn.

Japanska föräldrars tendens att hitta på svårlästa namn grundar sig förmodligen i en vilja att ge ett 

alldeles personligt och speciellt namn till sitt barn. Jämfört med för bara kanske fyrtio, femtio år 

tillbaka ser japanernas liv helt annorlunda ut. Pensionssystem garanterar en inkomst efter man slutat 

jobba, vilket innebär att japanen inte behöver få barn för att ha någon som tar hand om honom på 

ålderns höst. Att föda barn har blivit ett val man tar, ett i de allra flesta fall noga övervägt val. 

Därför följer det sig alldeles naturligt att de också lägger ner stor energi på sitt eller sina barns 

namn. De allra flesta japaner skaffar bara ett barn, till skillnad från förr då man hade så många att 

det ansågs smidigt att bruka ett system där barn ett fick heta just pojke ett eller flicka ett. Det går 

bara att konstatera att i takt med att ett samhälle förändras, förändras också dess invånare och deras 

synsätt.

4.3 Internationella namn
I Saishin nazuke daihyakka (2007:126) presenteras internationella namn, det vill säga namn som ska 

vara gångbara i länder även utanför Japan. Det verkar som detta är något som blivit populärt på 

senare år och kan ibland vara länkat till ”ovanliga” och ”oläsliga” namn. Nedanstående exempel är 

hämtade ur Saishin nazuke daihyakka.

   

Pojkar

 絆斗 (Hanto=band + sakeskopa)

 吾慈 (Anji=jag + barmhärtighet)

 瑠伊 (Rui=lasursten + Italien)

Flickor　
 英美 (Eimi=England + vacker)

 麗羅 (Reira=vacker + silke/Rom)

 万莉 (Mari=tiotusen + jasmine)

Det är intressant att se vad som anses vara ett internationellt namn. I fallen Anji (Andy) och Rui hör 

man på uttalet varför de räknas till gruppen. Detsamma gäller för flicknamnen Eimi (Amy) och 

Mari (Mary). Här förstår man mycket väl hur föräldrarna tänkt.

   Hanto, antagligen från engelskans Hunt, är inte ett vanligt namn internationellt, men eftersom 
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uttalet låter engelskt tycks det hållas vara gångbart utanför Japan. Jag har även hört talas om barn 

som fått namnet Miruku efter engelskans Milk. Hur dessa namn kan anses vara internationellt 

gångbart är ett stort mysterium, men någonstans måste det grunda i en okunskap om vad som 

egentligen gäller utomlands. 

   Vidare hittas   – 英 ett kanji som  betyder England eller Hjälte – frekvent i internationella namn, 

något som visar på att det inte bara är uttalet utan även kanjina som kan vara internationella. Även 

 羅 som vagt betyder Rom eftersom det används i de få fall där man skriver Rom med kanji är 

populärt.  伊 som återfinns i  瑠伊 används när man skriver Italien med kanji och har därför 

betydelsen ”Italien”. Detta är ett intressant fenomen eftersom vi i väst, till exempel engelsmän och 

italienare, hursomhelst inte läser kanji, och vi förstår därmed inte om det är ett namn konstruerat av 

kanji med betydelserna ”England” eller ”Italien” om vi inte får det förklarat för oss. Om inte annat 

tyder detta  på hur mycket japanerna tänker på och lägger in betydelse i namnen de ger sina barn. 

Det tycks, liksom tidigare antytts, att det viktigaste är att namnet är personligt. Huruvida omvärlden 

förstår det eller ej verkar vara en andrahandsprioritering. 
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5 Egen undersökning

5.1 Introduktion
Från hösten 2009 till September 2010 gjorde jag utbytesstudier i Gifu som ligger i centrala Japan. 

Under tiden jag var i Japan blev jag alltmer intresserad av japanska namn. Barnet i en familj jag 

kände hette bland annat  心花 (hjärta + blomma) – och läsningen var kokona. Detta är nästan 

omöjligt att läsa om man inte är en del av familjens inre sfär.  Bakgrunden till namnet var att 

mamman och pappans smekmånad hade ägt rum på Hawaii och på en ort på ön som hette just 

Koko. Det kom att bli en plats som blev symbolik med kärlek och de två gillade det så mycket att de 

ville ha ortsnamnet i sin dotters namn. 

   Eftersom jag hade en skoluppgift som gick ut på att jämföra Japan och Sverige på en särskild 

aspekt bestämde jag mig för att kontrastera förnamnen i de båda länderna. Fokus var främst på 

sentida, moderna namn. De delar som behandlade japanska namn kommer därför att användas även 

till denna uppsats.

5.2 Metod
Det var under sommaren 2010 som jag gjorde en undersökning där jag jämförde förnamn på barn i 

förskolan och på universitetsstudenter i Gifu. Målgrupperna var därför folk födda 1990 och 2000. 

Genom att granska klasslistor försökte jag se hur namnen hade förändrats på dessa tio år. När det 

gällde universitetsstudenter lyckades jag samla ihop närmade hundra namn, medan det blev något 

mer sparsamt gällande lågstadiebarnen på grund av att integritetsskäl – många skolor ville inte ge ut 

klasslistorna till mig. 

   Både kanji och läsning undersöktes och i de fall där jag inte själv kunde säga om ett namn var 

”ovanligt” eller inte hade jag en japansk informant som hjälpte till. 

   Samma namnlistor kommer att användas i denna uppsats där en något djupare analys kommer att 

leda till nya reflektioner.

   Namnen jag använt i undersökningen hittas i bilagan.

5.3 Undersökning
En punkt jag undersökte var om olika kanji var populära för de olika årsgrupperna. Jag kom fram 

till att flickor födda 1990 hade som populärt kanji  美 (vacker). I motsatts till detta hade flickor i 

lågstadiet födda 2000  花 (blomma) som det mest frekvent förekommande kanjit. Detta stämmer bra 

överens med det tidigare förklarade fenomenet med SMAPs superhit från år 2000 ”Sekai ni hitotsu  

dake no hana” - det vill säga att flickbarn fick kanjit för blomma mer frekvent efter att låten hade 
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blivit släppt. Faktiskt hade cirka 50% av flickorna födda 2000 detta kanji i sitt namn, en siffra som 

givetvis bör tas med en nypa salt sett till antalet deltagande i undersökningen. En bra kontrast är 

hursomhelst att inte en enda flicka född 1990 hade  花 i sitt namn. Denna förändring har skedd under 

endast tio år.

   Jag hade en tes gällande pojknamn, att eftersom personlighet kommit att bli allt viktigare, skulle 

de gamla numeriska namnsuffixen 朗 och  郎 (båda uttalas rou och har använts med betydelsen son 

som namnsuffix) förekomma mindre frekvent bland lågstadiebarnen. Denna tes visade sig riktig då 

fem fall av  郎 hittades bland universitetsstudenterna medan inte ett annat fall påträffades bland 10-

åringarna. 

Kanske mest intressant var att se hur ”ovanliga” och ”oläsliga” namn faktiskt var mycket vanligare 

bland lågstadieelever. 

Exempel hämtade ur undersökningen, samtliga födda 2000:

Flicknamn:

 萌花 (moka=knoppa + blomma)、
 夏世 (natsu=sommar + generation)

 聖奈 (sena=helig + Nara (stad i Japan))

Pojknamn:

 志弥 (tomoya=avsikt + alltmera)

Moka och sena är ovanliga namn till uttalet och även svårlästa. Moka vill man uttala moeka, 

eftersom det första kanjit 萌 normalt skulle få den läsningen. När jag frågar en informant om 

namnet, anger hon att det verkligen är ett ovanligt namn. Måhända, liksom familjen som gav sina 

barn namn med anknytning till musik (4.2) gavs moka sitt namn av föräldrar som har en speciell 

relation till mochakaffe. 

   För sena gäller detsamma, att det första kanjit skulle kunna läsas en vokal länge: många skulle 

läsa namnet seina. 

   Natsu är inte så ovanligt, men vad som gör det svårläst är att det andra kanjit  世 tycks ignoreras 

när man läser namnet;  夏 uttalas i sig natsu och 世, som ofta uttalas se eller yo fyller på så sätt 

ingen funktion. Många skulle nog uttala  夏世 som natsuyo eller kayo – men båda är alltså fel i detta 

fall. Av de namn jag gått igenom är nog detta det mest speciella namnet. 

   Tomoya är inte heller det ett helt ovanligt namn att heta, sett till uttalet. Inte heller är kanjina i sig 

ovanliga att använda vid till namnsättning, men de brukar inte användas på detta sätt. Båda kanjina 
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brukar stå som det sista kanjit i ett namn. I namn som  正志 (masashi=sant + avsikt[ej hämtat ur 

undersökningen]) hittar vi  志 som det andra kanjit med uttalet shi – men det är mycket ovanligt att 

det står först. Därför kan inte ens en japan läsa 志弥. I själva verket är det förmodligen så, liksom i 

fallet med 夏世, att endast de som kommit på namnet kan läsa det korrekt.

  

Om vi tittar på ”internationella namn” kan vi konstatera att vi har ett fall där  英 ingår i ett namn 

bland pojkar födda 1990 (英典, hidenori = Hjälte/England + ceremoni) men att det annars inte går 

att hitta många exempel på internationella kanji. Även  伊 (Italien) hittas i ett namn bland pojkar 

födda 2000, men det är försumligt och går inte att dra några slutsatser av. Jag hade trott att jag 

skulle hitta fler exempel av dessa kanjin. 

   

Uttalsmässigt går det att argumentera för att  憲人 (kento=grundlag + människa) skulle vara ett 

internationellt namn. Detta hittas bland pojkar födda 1990 och skulle kunna härledas från namnet 

Kent. 

   

På det stora hela hittade jag inte många namn som jag kunde fastslå blivit givna med internationell 

gångbarhet i baktankarna. Av detta drar jag slutsatsen att detta kriterium trots allt inte väger särskilt 

tungt för föräldrarna.

En annan intressant aspekt är hur många kanji namnen har i sig. Ser vi tillbaks historiskt skrevs de 

mest populära pojknamnen på 20-talet fram till 50-talet med enbart ett kanji. Från 60-talet och 

framåt verkar det ha blivit vanligare med två kanji i namnet. Att detta skulle vara en fortlöpande 

process går att argumentera för eftersom jag bland pojkar födda 1990 hittade fem exempel på namn 

skrivna med ett kanji, medan inte ett enda gick att finna bland de födda 2000. Även bland flickorna 

finns det fyra exempel från 1990 på namn skrivna med ett kanji medan det inte finns ett enda år 

2000. Detta kan tänkas bero på att man blir något mer fastlåst vid uttal om man bara ger ett enda 

kanji – medan fler läsningar blir möjliga vid ett flertal. Med två eller fler kanji blir det helt enkelt 

enklare att lägga in den personliga touch i barnens namn som tycks vara viktig för japanska 

föräldrar.
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6 SLUTORD
Denna uppsats syfte var att presentera hur japanska personnamn ser och har sett ut. Jag är nöjd med 

hur uppsatsen artat sig och tycker att den fungerar som en bra introduktion till ämnet. Att namn och 

namnbruk ständigt förändras har varit en viktig punkt och jag har försökt visa hur utvecklingen har 

fortlöpt framtill det namnskick vi ser i dagens Japan. Bland annat har förnamn från och efter andra 

världskriget jämförts och jag har kunnat visa att tiden och epoken ett land befinner sig i spelar stor 

roll för hur de nyfödda barnen kommer att namnsättas. 

   

Kanji har en stor betydelse för japanska namn. Eftersom ett kanji kan läsas på många sätt och det 

inte finns några regler kan japanska föräldrar efter egen fantasi hitta på läsningar. Detta har jag 

också försökt visa genom att ge exempel på olika namn.

   

Fokus i uppsatsen har främst legat på sentida namn och hur de ser ut, samt varför de har kommit att 

se ut som de gör. Min slutsats är att de moderna ”ovanliga” och ”oläsliga” namnen beror på ett ökat 

behov av att ge sin egna personliga prägel på sitt barn och dess namn. Undersökningen jag gjorde 

på plats i Japan bidrog med data som kunde kopplas samman med vad forskare och författare skrivit 

om ämnet. 

   

Resultatet av undersökningen visar att på bara tio år, mellan åren 1990-2000 har namn förändrats 

stort. Framför allt påvisades en av mina teser, att namnen blir alltmer speciella och svårlästa, vara 

sann. Att namn blivit mer svårlästa ser jag alltså som en konsekvens av att föräldrarna vill ge sina 

barn speciella namn, men jag tror inte att de alltid medvetet gör namnen svårlästa. 

Viljan att ge barnen speciella namn är inte något unikt för Japan. Även i Sverige hittar vi samma 

fenomen. I tidningen metro (11.12.2010) finns bland annat en insändare med titeln ”Bort med de 

konstiga förnamnen” som kritiserar moderna svenska namn som Melizza, Liahm, Charity och 

Clercwin. Artiklar som denna, samt den lagändring skatteverket genomförde 7.8.20081, som innebär 

att tidigare icke-accepterade namn nu kan komma att bli godkända, tyder på att det finns många 

svenska föräldrar som sätter nya och speciella namn på sina barn.

1 Ställningstagandet går att läsa i fulltext på 
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/press/pressmeddelanden/riks/2008/2008/nyttstallningstagandefranskattev
erketforprovningavfornamn.5.225c96e811ae46c823f800024653.html?posid=2&sv.search.query.allwords=namn
%20allah 
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Det finns mycket kvar att skriva om japanska personnamn – bara efternamn är ett stort område som 

endast kort togs upp i denna uppsats. För vidare forskning är det givetvis viktigt att göra en större 

och mer omfattande undersökning gällande sentida namn. Namn i Sverige är ofta tagna från 

berömda personer och hur pass stort detta fenomen är i Japan är också ett ämne som bör 

undersökas. Tar till exempel japaner namn efter personer inom kejsarhuset? Sambandet mellan den 

kinesiska zodiaken och namn, samt klassiska namn såsom  五月 (satsuki=maj(månaden)) där man 

skriver namnet som månaden maj men uttalar det på ett annat, traditionsbundet sätt är ytterligare 

några intressanta områden som är värda att forska om. 
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Bilaga – Undersökning
Pojkar 20 år Antal: 69 Pojkar 10 år Antal: 16 Flickor 20 år Antal: 40 Flickor 10 år Antal: 19
NAMN LÄSNING NAMN LÄSNING NAMN LÄSNING NAMN LÄSNING
一司 Hitoshi 浩志 Koushi 理奈 Rina 美有 Miyuu
慎吾 Shingo 賢汰 Kenta 美咲 Misaki 育代 Ikuyo
友紀 Yuki 智輝 Tomoya 茉由 Mayu 瑛菜 Eina
智史 Satoshi 圭伸 Keishin あゆ美 Ayumi 芙月 Haduki
千弘 Chihiro 亮青 Ryousei 悠 Haruka 由季 Yuuki
啓介 Keisuke 敬太 Keita 絵理 Eri 小夏 Konatsu
佳彦 Yoshihiko 優斗 Yuuto 有紗 Arisa かや乃 Kayano
大樹 Daiki 太平 Taihei 由希子 Yukiko 優香 Yuuka
翔太郎 Shoutarou 匠悟 Shougo 晶子 Akiko 莉穂 Riho
邦生 Kunio 伊織 Iori 真理 Mari 彩月 Satsuki
嶺登 Mineto 啓輔 Keisuke 千尋 Chihiro 萌花 Moka
啓斗 Keito 創太 Souta 若菜 Wakana 果歩 Kaho
大和 Yamato 竜馬 Ryouma 奈緒子 Naoko 日菜 Hina
亮介 Ryousuke 篤輝 Atsuki 里菜 Rina 風花 Fuuka
千寛 Chihiro 敬訓 Takanori 如野 Yukino 藍里 Airi
和馬 Kazuma 志弥 Tomoya 陽子 Youko 桃花 Momoka
優太 Yuuta 綾 Aya 夏世 Natsu 
稔 Minoru 真梨子 Mariko 華音 Kanon
航介 Kousuke 圭織 Kaori 聖奈 Sena
文弥 Fumiya 佳織 Kaori
寛司 Hiroshi 夏希 Natsuki
健太郎 Kentarou 祥乃 Sachino
峻 Takashi 香 Kaori
萌土 Moeto 奈央 Nao
一馬 Kazuma 小都美 Kotomi
篤司 Atsushi すみえ Sumie
冬馬 Touma 宏美 Hiromi
岳嗣 Takeshi 晴菜 Haruna
皓己 Kouki 彩加 Ayaka
俊樹 Toshiki 尚子 Naoko
敬祐 Keisuke 祐子 Yuuko
裕亮 Yuusuke 結稀 Yukiko
克成 Katsushige 美貴 Miki
翔太 Shouta 恵 Megumi
慧司 Satoshi ゆきえ Yukie
拓也 Takuya なつみ Natsumi
瞭 Ryou 綾紗 Ayasa
健太 Kenta あずさ Azusa
哲也 Tetsuya 楓 Kaede
智久 Tomohisa 穂奈美 Honami
仁志 Hitoshi
総太 Souta
俊太郎 Shuntarou
敏輝 Haruki
佑太 Yuuta
誠祐 Seisuke
雄亮 Yuusuke
拓人 Takuto
剛史 Takeshi
英典 Hidenori
昌史 Masafumi
一星 Ichisei
誠士 Masashi
幸佑 Kousuke
揺介 Yousuke
憲人 Kento
友哉 Yuuya
拓郎 Takurou
央 Hiroshi
悠希 Yuuki
拓也 Takuya
謙太 Kenta 
雅大 Masahiro
裕基 Yuuki
聖人 Masato
直 Sunao
宗一郎 Souichirou
真澄 Masami
弘規 Hiroki
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