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Konventioner

Japanska namn och ord skrivs med kursiv stil, med undantag för namn på författare och vissa 

frekventa japanska ord. Vid transkribering används Hepburn-systemet med vissa modifikationer. 

Det japanska efternamnet 佐藤 kommer exempelvis att transkriberas satou och inte satô eller 

liknande. Hela namn inklusive namn på japanska författare skrivs med efternamn först, följt av 

förnamnet. Detta gäller även när namn skrivs med alfabetet.  

Vid presentation av japanska efternamn kommer kanji, kinesiska tecken, att användas. Uttal samt 

betydelse kommer att följa direkt efter inom parentes. Detta sätt att skriva läsning med översättning 

har lånats från Ländin.1  

Exempel:  鈴木 (suzuki=bjällra + träd)

I undantagsfall där översättning inte är relevant följs kanji endast av läsning inom parentes.

Alla översättningar är gjorda av författaren till denna uppsats om inget annat anges.

I historiedelen används ibland namn på tidsperioder i Japans historia. För enkelhetens skull anges 

dessa med årtal nedan.

Tidsperiod Årtal

Nara 710-794

Heian 794-1185

Kamakura 1185-1333

Muromachi 1333-1573

Edo 1603-1868

Meiji 1868-1912

1   Ländin, Patrik, Vad heter du? Om japanska personnamn. Lunds Universitet, Språk- och Litteraturcentrum, 

kandidatuppsats, Hösten 2010, s.2.
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1 Inledning

Jag har länge förundrats över japanska namn och deras ofta poetiska klang. Svårigheten att läsa dem 

har likväl både förbryllat och intresserat mig. I denna uppsats kommer två av författaren skapade 

kategorier av japanska efternamn att presenteras och undersökas. Fokus kommer att ligga på 

efternamnens ursprung och förändring. En utökad undersökning av ”siffernamn” kommer även att 

utföras. En kvalitativ/kvantitativ analys görs med syftet att fördjupa förståelsen för siffernamn.    

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka två kategorier av japanska efternamn och söka svaret på 

ett antal frågor som presenteras nedan. Efternamn kommer först att presenteras ur ett allmänt och 

historiskt perspektiv med målet att skapa en grundläggande kunskap hos läsaren och visa vilka 

förändringar som har skett med tiden. Vidare redogörs för de vanligaste efternamnen och den 

huvudsakliga anledningen till deras ursprung.

Uppsatsen har därefter två huvudmål. Det första huvudmålet med uppsatsen är att presentera två 

kategorier av ovanligare japanska efternamn, ”ordlekar” och ”datum & siffror”, samt undersöka ett 

fåtal av dessa namns ursprung. En jämförelse görs med ursprunget hos de vanligaste namnen.  

Frågeställningar för detta mål lyder således:

Hur ser ursprunget ut hos efternamnen i kategori 1 och 2?  

Skiljer sig detta jämfört med de vanligaste efternamnen?

Det andra huvudmålet är att göra en bredare undersökning av alla ”siffernamn”, alltså efternamn 

som innehåller kanji för siffror, bland de 10.000 vanligaste efternamnen. En delvis kvantitativ och 

delvis kvalitativ undersökning utförs med följande frågeställningar: 

Hur stor andel av efternamnen är siffernamn?

Vilka är de vanligaste siffernamnen med varje siffra?  

Hur skiljer sig siffernamn från andra typer av efternamn?

Hur många datumnamn hittades bland siffernamnen?

Detta med syftet att fördjupa kunskapen om siffernamn och visa hur vanligt eller ovanligt 

förekommande de är.       
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1.2 Disposition

Kapitel 2 presenterar den forskning som har inspirerat till temat och de forskare som hänvisas till i 

uppsatsen. 

Kapitel 3 redogör för det material som har använts för skrivandet av uppsatsen och den metod som 

använts vid undersökningarna. 

Kapitel 4 inleder en allmän bakgrund som ger grundläggande kunskap om japanska efternamn. För 

läsare utan tidigare kunskap om japanska eller japanska namn kan kapitlet agera som en 

introduktion. 

Kapitel 5 bygger vidare på den allmänna bakgrunden och presenterar efternamn ur ett historiskt 

perspektiv som förser läsaren med information om hur efternamn gradvis har förändrats med tiden.

Kapitel 6 förklarar den viktiga relationen mellan platsnamn och efternamn och ger ett konkret 

exempel på hur efternamn har skapats. De 20 vanligaste japanska efternamnen och deras ursprung 

presenteras i en tabell. 

Kapitel 7 presenterar två kategorier av ovanligare efternamn och undersöker några utvalda 

efternamns ursprung samt jämför dessa med ursprunget hos de vanligaste efternamnen.

Kapitel 8 gör en bredare undersökning av siffernamn, d v s efternamn som innehåller kanji för 

siffror. Alla siffernamn bland de 10.000 vanligaste efternamnen summeras i tabeller och undersöks 

med ett antal frågeställningar.

Kapitel 9 diskuterar svaren på de frågeställningar som undersökts och summerar uppsatsen.

Kapitel 10 består av en komplett källförteckning över litteratur och internetkällor som använts vid 

skrivandet av uppsatsen.     

I bilagan i slutet av uppsatsen finns tabeller över alla siffernamn bland de 10.000 vanligaste 

efternamnen sorterade i en tabell för varje siffra.
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2 Teori och tidigare forskning 

Patrik Ländin presenterar i uppsatsen ”Vad heter du?” en intressant inblick i japanska förnamn. Han 

skriver om japanska namn och fokuserar på förnamn i modern tid. Uppsatsen inkluderar även en 

egen undersökning som gav stöd åt hypotesen att ovanliga och svårläsliga förnamn blir allt 

vanligare i Japan. Detta inspirerade mig att läsa vidare om japanska namn generellt och forska 

vidare om efternamn. Hans tidigare forskning inkluderar även en uppsats med titeln Nazukehouhou 

kara jidai wo yomitoku.2

Niwa Motoji (丹羽基二, 1919-2006) är en japansk efternamnsforskare. Han hann skriva omkring 

150 litterära verk innan han gick bort 2006. Bland dessa finns bl a de tre volymerna av 

uppslagsverket nihon myouji daijiten (Uppslagsverk över Japans efternamn) och en samling med 

tolv volymer som kallas myouji kamon chimei no hanashi3. Samlingen innehåller en ansenlig 

genomgång av efternamn ur olika synvinklar; släkter, kanji, familjeemblem och platsnamn. Niwa 

började sin bana som forskare när han som liten blev förundrad över sitt eget efternamn och 

undrade varför det lästes just som Niwa. Han hade en ovanlig metod, nämligen att gå omkring och 

observera namn på gravstenar på olika begravningsplatser i hela landet. Totalt besökte han över en 

miljon gravstenar. Förutom efternamn forskade han även om platsnamn, familjeemblem och gravar. 

Sakata Satoshi (坂田聡 1953- ) är doktor i historia vid Chuo Universitet i Tokyo. Hans 

specialområde är japansk medeltida historia. Han har forskat om det medeltida folkets vardagliga 

liv, byar, familjer och kvinnor samt ägnat sig åt namnforskning. Han är för närvarande lärare på 

litteraturavdelningen vid Chuo Universitet. 

Bland populär litteratur4 om efternamn finns många andra framträdande efternamnsforskare som 

Morioka Hiroshi, Miyauchi Norio, Takemitsu Makoto och Watanabe Mitsuo.  

Sammanfattningsvis kan man säga att forskningsläget i Japan kring ämnet japanska efternamn är 

både omfattande och djupgående och det verkar finnas ett stort intresse hos allmänheten i att veta 

mer om sitt efternamns ursprung.

2   Ländin, Patrik, Nazukehouhou kara jidai wo yomitoku (Att avläsa tiden via 
namnsättningsmetoder), uppsats vid Gifu Universitet, ännu opublicerad, 2010.
3   Niwa, Motoji, Myouji kamon chimei no hanashi (Om efternamn, familjeemblem och platsnamn). Tokyo: 
Houbunkan, 2001.
     http://www.houbunkan.jp/shopping/10201/index.shtml
4   http://myoji-yurai.net/reference.htm
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3 Material och metod

Materialet som har använts i denna uppsats är delvis böcker författade av japanska 

efternamnsforskare och delvis internetkällor. I kapitel 5, Historisk utveckling, används 

huvudsakligen myouji to namae no rekishi (Efternamn och namns historia) av Sakata Satoshi.   

I boken tar Sakata upp namnsättning, japanska efternamns historia, mäns namn, kvinnors namn och 

namn i samhället. För denna uppsats är endast delen om efternamn relevant. 

I myouji no nazo ga omoshiroihodo wakaru hon (Efternamnens mysterie), av Niwa Motoji, finns 

rikligt med intressanta fakta om efternamn. Denna bok går igenom det viktiga förhållandet mellan 

platsnamn och efternamn, tar upp det viktiga ur efternamnens historia och visar exempel på typer av 

både vanliga och sällsynta efternamn. Den används som referens i slutet på kapitel 5, samt stora 

delar av kapitel 6 och 7. 

Myoji-yurai.net är en hemsida som specialiserar sig på information om japanska efternamn. 

Hemsidans huvudrådgivare är Takanobu Yukio5 (髙信幸男 1956- ), som har mer än 30 års 

erfarenhet av efternamnsforskning. På hemsidan kan man söka efter japanska efternamn genom att 

skriva in ett namn på japanska i en sökmotor. Det går enkelt och snabbt att använda sökmotorn för 

att hitta information om efternamnens ursprung, läsningar och ranking. Databasen inkluderar 

98,83% av den japanska befolkningens efternamn.6 Den är baserad både på telefonkataloger och 

information från vanliga personer som har bidragit med information om efternamn genom att 

registrera sig gratis på hemsidan. I båda fall kontrolleras informationen av hemsidans personal så att 

ingen felaktig information inkluderas.       

Undersökningen i kapitel 8 har först utförts som en statistisk undersökning av siffernamn och sedan 

utförts genom att analysera innehållet i de resulterande tabellerna. Myoujikans lista7 över de 10.000 

vanligaste efternamnen har använts som råmaterial. Därefter har myoji-yurai.net agerat som den 

databas som informationen i undersökningen har hämtats ifrån. Detta har skett genom att först 

genomföra en sökning efter kanji för siffror på myoujikans hemsida och sedan mata in efternamnen 

som hittas i sökmotorn på myoji-yurai.net. Därifrån har relevant information om efternamnens 

ranking samt antal personer noterats. Sedan sorterades dessa i tabeller, kvantitativa och kvalitativa 

frågor kring siffernamnen formulerades och besvarades genom att analysera tabellerna. 

5 http://myoji-yurai.net/about.htm#takanobu
6 http://myoji-yurai.net/
7 http://park14.wakwak.com/~myj/lanking/zenkoku1b.html
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4 Japanska efternamn

På svenska säger vi ”efternamn” men på japanska skrivs ”efternamnet” i regel först, följt av 

förnamnet (personnamnet). Exempelvis 山田圭介 (Yamada Keisuke) där Yamada är efternamnet 

och Keisuke ett manligt förnamn. När jag talar om efternamn är det dock alltid familjenamnet jag 

hänvisar till. När japanska namn skrivs ut med alfabetets bokstäver istället för kanji förekommer det 

likväl att de skrivs på västerländskt vis med förnamn först och efternamn sist. 

4.1 Form

Japanska efternamn skrivs med kanji, kinesiska tecken, direkt följt av förnamnet som också 

vanligen skrivs med kanji. Förnamn skrivna med något av de två stavelsealfabeten, hiragana eller 

katakana, är dock inte ovanliga. 

När man talar om namn på japanska säger man vanligen myouji för efternamn och namae för 

förnamn. Vanligt förekommande är även uttrycket 下の名前 (shita no namae=det nedre namnet) 

när man refererar till förnamn. Detta härstammar från den vertikala skriften som används i japanska. 

När man skriver namn på det sättet hamnar efternamnet överst och förnamnet nedanför, därav ”det 

nedre namnet”.

Motsatsen 上の名前 (ue no namae=det övre namnet) är inte lika vanligt som uttryck. Dock 

finns uttryck som famiriineemu och lastoneemu när man avser efternamn, uppenbarligen låneord 

från engelskans ”family name” och ”last name”.

Efternamnen skrivs med ett eller fler kanji och har stor betydelse när föräldrar väljer förnamn till 

sina barn. Antalet streck namnet skrivs med och relationen mellan betydelsen av tecknen i för- och 

efternamn är nämligen viktiga för att få ett harmoniskt namn och ge barnet tur och lycka i livet.8

4.2 Mening 

Japanska efternamn har liksom på många andra språk inspirerats av naturen och landskapet som 

omger folket. Det kommer senare bli uppenbart att många japanska namn härstammar från den 

viktiga risodlingen. Många japanska namn har likheter med svenska efternamn. 森田 (morita=skog 

+ risfält) skulle kunna liknas vid det svenska efternamnet Fältskog. 山川 (yamakawa=berg + flod) 

som skulle kunna motsvara det svenska Bergström är ett annat exempel. På detta sätt kan vi relatera 

till de japanska namnen och inse att det i många fall inte skiljer så mycket mellan japansk och 

8  Ländin, s.9.
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svensk kultur vad gäller betydelsen av efternamn.       

4.3 Dagens situation

I dagens Japan gör man ingen stor skillnad mellan uttrycken 姓 (sei), 苗字 (myouji) och 氏 (uji). 

Alla tre har betydelsen efternamn. Dessutom kan myouji skrivas på två sätt; 苗字 (groddplanta + 

tecken) och 名字 (namn + tecken). Innebörden förblir densamma. Ursprungligen gjordes dock en 

klar distinktion mellan de tre. För att förstå ursprunget till dessa uttryck och få en djupare förståelse 

för japanska efternamn måste vi titta längre tillbaka i historien. Detta kommer att behandlas i 

följande kapitel.  

5 Historisk utveckling

Användningen av efternamn i Japan förändrades genom diverse ändringar av lagar och traditioner, 

från forntiden fram till slutet av 1800-talet. I detta avsnitt förklaras hur denna utveckling har skett 

för att förse läsaren med en allmän kunskap om japanska efternamns historia. 

5.1    姓姓姓姓 (sei / kabane), 苗字苗字苗字苗字 (myouji), och 氏氏氏氏 (uji)

Sei, myouji och uji är alla begrepp med betydelsen efternamn. Vad är det då egentligen som skiljer 

dessa åt? 

En enkel indelning, innan vi undersöker dessa ytterligare, är att myouji är det ord som 

används i det vardagliga språket, sei syns ofta i skrift och uji motsvarar en juridisk term som 

används i officiella dokument.9 Ursprungligen var dessa tre termer dock åtskilda begrepp. Hur kan 

det komma sig? För att besvara detta måste vi blicka tillbaka till det forntida Japan.

5.2 Forntidens klaner och ärftliga titlar

I det forntida Japan fanns det ett system med klannamn och ärftliga titlar som kallas för 氏姓制度 

(shiseiseido= uji-kabanesystem). Nedan följer ett citat ur Sakata10 där han refererar till 

nihonshidaijiten som klargör definitionen för detta system.

I det forntida Japan hade adeln och de regionala, mäktiga klanerna ett 
klannamn och en ärftlig titel som de blev tilldelade av det kejserliga 
hovet. Dessa klannamn och titlar visade på både politisk och 
samhällelig status och gick i arv från generation till generation. 

9    Sakata, Satoshi, Myouji to namae no rekishi. Tokyo: Yoshikawakoubunkan, 2006, s.20-21.

10  Ibid., s.22.
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[…]

Vidare angående 姓 (kabane= ärftlig titel) kan sägas:

En titel som i det forntida Japan användes tillsammans med 
klannamnet av de mäktiga klanerna. Den gick i arv och visade vilken 
nivå av politisk och samhällelig status man hade.
Bland kabane finns 臣 (omi), 連 (muraji), 君 (kimi), 直 (atai), 造 

(miyatsuko), 史 (fuhito) och många andra. De användes 
ursprungligen som officiella hederstitlar och privata benämningar.
[…]

För att summera detta kan man säga att uji är namn på den klan man tillhörde och kabane är en titel 

som visade vilken social och politisk status man hade. Dessa två namn eller titlar bars tillsammans 

med ett förnamn eller tilltalsnamn. Som exempel kan vi ta namnet 蘇我大臣馬子 (soga-no-ooomi-

umako). Där är 蘇我 (soga) klannamnet, således uji, 大臣 (ooomi) den ärftliga titeln, kabane, och 

馬子 (umako) förnamnet.11 På detta sätt ser vi tydligt att uji och kabane från början var två helt 

skiljda saker. 

Under Nara-perioden skedde förändringar i politiken som gjorde att den roll kabane tidigare 

hade togs över av ett annat rangsystem. Detta ledde till att kabane helt förlorade sin betydelse vid 

början av Heian-perioden (ca. år 800).12 Så småningom försvann vanan att läsa 姓 som kabane och 

det blev istället sei. Betydelsen började även flyta ihop med uji och till slut blev uji och sei ett och 

samma begrepp.

5.3 Adeln

Aristokraterna, adelsfolket, bestod av stora familjer som fick sina efternamn tilldelade sig av 

kejsaren. Under den senare hälften av Heian-perioden och framåt fanns det fyra mäktiga klaner som 

hade stort inflytande och de viktigaste ämbeten i det kejserliga hovet. Dessa fyra var 源氏 

(genji/minamoto-klanen), 平家 (heike/taira-klanen), 藤原 (fujiwara-klanen) och 橘 (tachibana-

klanen). De brukar ofta sättas samman till ett uttryck, 源平藤橘 (genpeitoukitsu), som är ett 

samlingsnamn för dessa fyra klaner. Det finns många efternamn än idag som härstammar från dessa 

fyra stora klaner. 

5.4 Det vanliga folket

Under Nara- och Heian-perioden, då Japan hade ett centraliserat styre baserat på det kinesiska 

11 Sakata, s.23.
12 Ibid., s.23.
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lagsystemet känt som ritsuryou, hade vanligt folk enligt lag inga efternamn. När så småningom 

familjeregistret infördes blev det emellertid så att tjänare till adeln och kejsaren kunde anta ett 氏名 

(ujina= klannamn) som liknade det av den klan de tjänade. 蘇我部 (sogabe), 弓削部 (yugebe) och 

大伴部 (ootomobe) är exempel på dessa. Det är vanliga klannamn där man endast satt till tecknet 

部 (be= grupp) för att visa klantillhörighet. Dessa antagna klannamn kan man dock inte likställa 

med den egentliga klanen eftersom de inte hade samma värde och funktion.13

      

5.5 Medeltiden och samurajerna

Hittills har redogjorts mestadels om 姓 (sei/kabane) och 氏 (uji). När gjorde då 苗字 (myouji) intåg 

i Japans historia? 

Under den senare delen av Heian-perioden avskaffades familjeregistret och det vanliga 

folket förlorade då sina klanbenämningar. Istället fick dem använda ett 字 (azana=smeknamn) som 

ett tilltalsnamn eller smeknamn. 源三 (genza) och 左衛門 (saemon) är exempel på azana. 

Eftersom det fanns många identiska azana ville man kunna särskilja mellan dem. För att göra detta 

lade man till något innan smeknamnet, som ofta var namn på den plats man härstammade från eller 

ens yrke. Dessa platsnamn eller yrkesnamn gick sedan i arv och blev så småningom till 苗字 

(myouji=efternamn).14

När det gäller samurajerna såg det annorlunda ut. Under Kamakura-perioden tilldelades 

samurajerna territorier och de tog namn därefter. Om en samuraj hette 三浦 (miura) hette alltså hans 

söner inte samma sak, istället bar de namn utifrån vilket territorium de hade. Efter Kamakura-

perioden, I början av Muromachi-perioden, ändrades arvsystemet till arv i raka led och det ledde till 

att gemensamma efternamn för huset eller släkten man tillhörde började användas hos samurajerna. 

Myouji tog form.               

 

5.6 Edo- och Meiji-perioden 

Under Edo-perioden fanns det något som kallades 苗字帯刀 (myoujitaitou) som innebar rätten att 

bära efternamn och svärd. Då detta var ett privilegium som samurajerna hade, fick det vanliga 

folket inte ha efternamn. Detta innebär dock inte att dessa personer inte hade efternamn 

överhuvudtaget. Tvärtom så använde de efternamn folket sinsemellan i byarna där de bodde. 

13 Sakata, s.29.
14  Ibid., s.31.
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Officiellt sett hade de alltså inga efternamn, men i praktiken använde de efternamn ”inofficiellt”. 

När sedan meijirestaurationen kom (1868) gjorde regeringen ett antal lagändringar som 

slutligen fastställde efternamnsbruket för framtiden. År 1870 införde de först en lag om att allt folk 

får ha efternamn. Folket tvivlade dock på detta och tvekade till att ta efternamn. För att övertyga 

folket infördes sedan 1875 lagen 苗字必称令 (myoujihitsushourei) som innebar att alla var tvungna 

att bära efternamn enligt lag.15

Detta hade som följdeffekt att en stor andel av befolkningen fick nya efternamn vid 

Meijiperiodens början. Detta kallas för 明治新姓 (meijishinsei). Det kom att bli anledningen till att 

antalet efternamn i Japan ökade dramatiskt och skulle växa till ca. 300.000 på drygt ett 

århundrade.16

Hur erhölls då dessa nya efternamn?

De nya efternamnen kan huvudsakligen delas in i 3 olika grupper.17 I den första gruppen finns adeln 

och samurajerna som redan innan Meiji-perioden hade efternamn och fortsatte att använda 

efternamnen utan förändring. Samurajer som hade återvänt till landsbygden fick tillbaka sina 

tidigare efternamn. Den andra gruppen består av bönder och handelsmän som tog efternamn från 

sina förfäder. Den tredje gruppen är de som verkligen inte hade något efternamn och som blev 

tvungna att få ett nytt efternamn på ett eller annat sätt. Detta kunde gå till på olika sätt.18       

Man kunde till exempel komma på namn från en känd legend eller berättelse i trakten. Om det fanns 

något speciellt utmärkande på gården eller i byn, som ett stort fint träd, kunde man ta namnet på det 

trädet som efternamn. Byarna kunde tillhöra en viss klan och alla invånare i byn namngavs då 

därefter. Man kunde även ta gamla förfäders klannamn som efternamn, men det fanns också fall där 

man ville maskera en viss klantillhörighet genom att ta klannamnet men ändra lite på det genom att 

sätta dit ett extra tecken. De som inte kunde läsa eller skriva gick till de lärda i byn och bad om att 

få namn tillsatta. Det var vanligt att man tog namn från platsen där ens förfäder härstammade 

ifrån.19 Detta leder oss in på nästa kapitel som bland annat tar upp relationen mellan platsnamn och 

efternamn.  

6 Ursprung och förändring

Hittills har vi sett hur en utveckling har skett ur ett stort perspektiv. I detta avsnitt presenteras de 

vanligaste efternamnen och deras ursprung. Genom ett exempel visas konkret hur platsnamn spelar 

15  Niwa, Motoji, Myouji no nazo ga omoshiroihodo wakaru hon. Tokyo: Chuukeishuppan, 2008, s.107. 

16 Ibid., s.98.
17 Ibid., s.107.
18 Ibid., s.108.
19 Ibid., s.110.
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en viktig roll i hur efternamn uppstår.

6.1 Relationen mellan platsnamn och efternamn

Större delen av japanska efternamn har sitt ursprung i platsnamn. I tabellen nedan visas de 20 

vanligaste efternamnen i Japan sett till antal invånare samt dess typ av ursprung. Efternamnens 

platsordning skiljer sig lite mellan olika källor. Den platsordning som används här är baserad på 

rankingen på myoji-yurai.net.20 Informationen om ursprung är hämtad från Niwa Motojis 

forskning.21

Ranking Efternamn Läsning Ursprung

1 佐藤 satou Platsnamn/klannamn/yrkestitel

2 鈴木 suzuki Religion/naturfenomen

3 高橋 takahashi Byggnad/platsnamn/religion

4 田中 tanaka Platsnamn

5 伊藤 itou Platsnamn/klannamn

6 渡辺 watanabe Platsnamn

7 山本 yamamoto Platsnamn

8 中村 nakamura Platsnamn

9 小林 kobayashi Platsnamn

10 加藤 katou Platsnamn/klannamn

11 吉田 yoshida Platsnamn

12 山田 yamada Platsnamn

13 佐々木 sasaki Platsnamn/byggnad/flora/fauna

14 山口 yamaguchi Platsnamn

15 松本 matsumoto Platsnamn

16 井上 inoue Platsnamn

17 木村 kimura Platsnamn

18 林 hayashi Platsnamn

19 斉藤 saitou Yrkesnamn/klannamn

20 清水 shimizu Platsnamn

Tabellen visar att endast 2 av efternamnen i topp 20 inte har någon sorts koppling till platsnamn. 

När det gäller de vanligaste efternamnen har alltså en övervägande stor del ursprung i platsnamn. 

20 http://myoji-yurai.net/prefectureRanking.htm
21 http://www.athome-academy.jp/archive/culture/0000000147_01.html
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De verkar i allmänhet följa regeln geografiska egenskaper→platsnamn→efternamn.22

Först får ett område eller en plats namn från dess geografiska egenskaper, exempelvis en 

skogsdunge, en kulle eller ett berg och så småningom antar folket som bor där detta namn för att 

visa var man kommer ifrån.

6.2 田 田 田 田 (ta=risfält)

För att demonstrera mer konkret hur platsnamn blir till efternamn tas nu upp ett exempel. Det mest 

förekommande kanji bland japanska efternamn är 田 (ta=risfält).23 Efter 田 kommer 藤 

(blåregn(växt)), 木 (träd), 山 (berg), 中 (mitten), 鈴 (bjällra), 佐 (assistent), 本 (grund), 村 (by) 

och  小 (liten) i den ordningen. 

Det vanligaste efternamnet som innehåller 田 är 田中 (tanaka=risfält + mitten). Exempel på andra 

efternamn som innehåller 田 visas nedan.

吉田 (yoshida=lycka + risfält) 内田 (uchida=inom + risfält)  

山田 (yamada=berg + risfält) 岡田 (okada=kulle + risfält) 

沢田 (sawada=träsk + risfält) 和田 (wada=harmoni + risfält)  

Dessa exempel ser alla ut att sluta på 田, dvs. 田 skrivs sist. 中田 (nakata) är ett även det ett 

efternamn och om detta mönster skulle följas, varför är det inte 中田 (nakata) snarare än 田中 

(tanaka) som är det vanligaste namnet? 中田 används som efternamn av ca. 164.000 personer24 

medan 田中 används av ca. 1.377.000 personer25. Varför denna stora skillnad? Svaret ligger i deras 

ursprung. 

Folket för länge sedan som bodde i byar hade sina risfält utanför byn. När det blev skördetider 

flyttade de till tillfälliga boningar nära fälten eftersom det blev för jobbigt att gå fram och tillbaka 

mellan hemmet och fältet. Detta kallades för 村居 (murai=by + bo) respektive 田居 (tai=risfält + 

bo). Själva husen kallades för 田舎 (densha=risfält + hus). De bodde i dessa tillfälliga hus tills 

skördesäsongen var slut. Allt eftersom fler personer flyttade till fälten, stannade kvar och inte 

brydde sig om att flytta tillbaka igen mellan skördesäsongerna bildades till slut en ny by av dessa 

22 Niwa, s.27.
23 Ibid., s.119.
24  http://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=%E4%B8%AD%E7%94%B0

25  http://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=%E7%94%B0%E4%B8%AD

14



från början tillfälliga hus. Denna nya by kallades för 田中村 (tanakamura=risfält + mitt i + by) dvs. 

byn som låg mitt bland risfälten. Den kunde även kallas för 田居中 (tainaka). Från ordet 田居 

(tai=bo vid fältet) föddes alltså efternamnet 田中 (tanaka=fältet + mitt i) och ordet 田舎

(densha=fälthus) som senare blev till dagens japanska ord för landsbygd, med läsningen inaka.26 

När dessa nya byar växte sig större växte även naturligtvis antalet risfält. Till slut blev de så många 

att det blev nödvändigt att sätta namn på dem för att skilja dem åt. Fältet som låg högst upp i byn 

topografiskt sett fick namnet 上田 (ueda=upp + risfält). Fältet som var lågt beläget fick således 

namnet 下田 (shimoda=nedåt + risfält). Ett fält nära beläget ett berg fick namnet 山田 

(yamada=berg + risfält). Det som användes mest av dessa namn som visade belägenhet var 中田 

(nakata=i mitten + risfält). 中田 är alltså ursprungligen ett namn som visar riktning eller position, 

till skillnad mot 田中 som har sitt ursprung i att bo i risfältet och är kopplat till bosättning.27 Båda 

faller dock inom ramen för efternamn som har sitt ursprung i platsnamn. På detta sätt kunde det gå 

till när platsnamn bildades.  

7 Ordlekar och siffror

De föregående kapitlen har försett läsaren med grundläggande kunskap om japanska efternamn och 

dess utveckling med tiden. Vanliga efternamn och deras ursprung som platsnamn har också 

förklarats. I detta kapitel kommer ett stickprov på ett fåtal ovanligare efternamn som tillhör två 

kategorier att presenteras och undersökas.  

7.1 Kategorier

För att begränsa omfånget av undersökningen till en hanterlig storlek presenteras nedan en 

indelning av efternamn i två kategorier. Dessa kategorier är skapade av författaren. De 3 

efternamnen som ingår i vardera kategori valdes för att representera respektive kategori. 

Kategori 1 ”ordlekar ” Kategori 2 ”datum & siffror ”

小鳥遊 (takanashi)

月見里 (yamanashi)　

栗花落 (tsuyuri)

四月一日 (watanuki)

八月一日 (hozumi)

十 (mogiki)

26 Niwa, s.121.
27 Ibid., s.122.
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Den första kategorin, ordlekar, innehåller efternamn som bygger på någon sorts ordlek mellan kanji 

och betydelse. Med ordlek menas alltså att betydelsen av läsningen av efternamnet har ett speciellt 

förhållande till betydelsen av kanji som det skrivs med. Den andra kategorin, datum & siffror , 

består av efternamn som skrivs som datum, siffror eller en kombination av siffror och andra kanji. 

För att ingå i denna kategori krävs alltså att namnet innehåller kanji för en eller fler siffror. 

7.2 Beskrivning

Kategori 1 ”ordlekar ”

小鳥遊 (takanashi)

Det namn som ofta tas upp som det självklara exemplet på märkliga efternamn är 小鳥遊 

(takanashi=liten + fågel + leka). Det första kanjit, 小 som betyder liten, läses i vanliga fall som ko 

eller o när det dyker upp i efternamn. Det andra kanjit, 鳥 som betyder fågel, har vanligtvis 

läsningen tori. Det tredje kanjit 遊 betyder ”att leka” och läses asobu. I det här fallet då inga av de 

vanliga läsningarna stämmer blir det naturligtvis svårt att läsa det korrekt.

I själva verket är det ordet 鷹 (taka=hök) som refereras tillsammans med nashi som betyder ”finns 

inte”. Ordleken blir alltså ”när höken är borta kan småfåglarna leka”.28 Läsningen är 

förutsättningen, att höken är borta, och skriften är resultatet; småfåglarna leker. Eftersom kanjit 鷹 

(taka) inte finns med blir läsningen av namnet problematisk när man ser det för första gången.

Klanen 小鳥遊 var från början klanen 高梨 (takanashi=högt + päronträd). Den hade i sin tur 

gemensamt släktskap med klanen 井上 (inoue). Men 高梨 (takanashi) som efternamn togs av 

namnet på en by i Nagano-prefekturen.29 Någon i familjen 井上/高梨 ändrade sättet att skriva 

namnet till 小鳥遊 för att gå ifrån den familj man tillhörde och skapa ett eget familjeträd.

Den ursprungliga betydelsen var dock 高成し (takanashi=högt + bli) som skulle innebära ”höga 

berg”.30 Någon gång ändrades betydelsen från 高成し (takanashi=höga) till 高無し (takanashi=ej 

höga) och detta kan tänkas vara del till inspirationen för ”finns ej” i ordleken som så småningom 

skapades.

Alltså var det ursprungligen ett platsnamn som blev till efternamn men som senare fick kanji ändrat 

28 Niwa, s.151.
29 Ibid., s.152.
30 Ibid., s.152.
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och därmed bildade ett nytt efternamn, den nuvarande formen av namnet. Att matcha tecken 

fonetiskt i ett ord på detta sätt kallas på japanska för 当て字 (ateji=passa tecken) men förekommer 

ofta tvärtom, d v s att man sätter nya kanji till ett ord p g a dess fonetiska uttal och bortser från den 

ursprungliga betydelsen av tecknen. I takanashi är det tecknens uttal som ignoreras och istället 

betydelsen som läggs vikt på. Detta kallas även för 義訓31 (gikun=att läsa kanji utifrån dess 

betydelse).

月見里 (yamanashi)

Angående 月見里 (yamanashi=månen + se + by) gäller samma princip som för takanashi, dvs. det 

slutar med nashi, ”finns inte”. I detta fall 山 (yama=berg) tillsammans med nashi som då har 

betydelsen ”det finns inga berg” eller ”bergfritt”. Det skrivs dock med 月 (tsuki=månen), 見 

(mi=se) och 里 (sato=by). Innebörden av detta blir ”en by där man ser månen bra eftersom det inte 

finns några berg i omgivningen som skymmer sikten”.32

Yamanashi har en bakgrund som liknar den hos takanashi. Klanen 山梨 (yamanashi=berg + 

päronträd) uppstod ur byn 山梨 (yamanashi) som ligger i 山梨県 (yamanashi-prefekturen). Vid 

”förgrening” av familjen och därmed skapande av en ny familj behöll man läsningen av namnet 

men ändrade på kanji utifrån innebörden av yamanashi; ”inga berg” och resultatet blev födelsen av 

ett nytt efternamn.  

栗花落 (tsuyuri)

Detta efternamn, 栗花落 (tsuyuri=kastanj + blomma + falla), kan läsas som tsuyu, tsuyuri eller 

tsuiri. Förklaringen till ordleken blir att tiden på året när kastanjeträdens blommor faller råkar 

sammanfalla med när regnperioden (tsuyu) har sin början (iri ) i maj månad.33 Därför har man satt 

dessa tecken till namnet. Det sägs även kunna skrivas med kanji för ”sjunde maj”, 五月七日, men 

detta är inte en korrekt version av namnet.34 Anledningen till varför 栗花落 blev till är desto 

svårare att fastställa med säkerhet. 露 (tsuyu=regnperiod) finns både som efternamn och platsnamn. 

Det finns andra efternamn som även innehåller 露, t ex 露久保 (tsuyukubo) och 露峰 (tsuyumine). 

31 http://flymoon.info/Quiz/myouji01/kaisetu.html
32 Niwa, s.151.
33 Ibid., s.153.
34 För mer information om falska s k ”fantomnamn”, egentligen 幽霊苗字 (yuureimyouji=spöke + efternamn), se: 

http://homepage1.nifty.com/forty-sixer/yuurei1.html
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Niwa hade teorin att det kunde ha ändrats från 露の里 eller 露里 (tsuyuri=regnperiod + by) till 栗

花落 (tsuyuri), men anledningen till detta är enligt honom oklar. Alternativt kunde det haft 

ursprung i 梅雨井35 (tsuyui) och ändrat uttal till tsuyuiri utifrån det.36   

Kategori 2 ”datum & siffror ”

四月一日 (watanuki)

四月一日 läses i vanliga fall som shigatsu tsuitachi och betyder ”den första april”. Uttalet 

watanuki skulle i vanliga fall skrivas som 綿抜き (watanuki=bomull + utan) med innebörden 

”kläder utan extra lager bomull”. Det är nämligen så att den första april, då det officiellt börjar bli 

varmare i Japan, är det datum man byter från kimono med extra lager bomull till vanlig tunnare 

kimono. Ursprungligen skrevs efternamnet som 綿貫 (watanuki=bomull + perforera), men tecknen 

ändrades för att dölja tillhörighet till klanen 平家 (heike/taira-klanen).37 Familjen har ursprung i 

Chiba-prefekturen och andra efternamn med samma läsning, watanuki, finns som 渡貫 (föra vidare 

+ perforera), 四月朔日 (april + första dagen i månaden) samt 更衣 (nya + kläder).38

八月一日 (hozumi)

Hozumi härstammar från 保泉村 (hozumi-byn) i Gunma-prefekturen.39 八月一日 innebär ”den 

första augusti”. Vid denna tid enligt den gamla månkalendern i Japan tog man huvuddelen på 

risplantorna, 稲穂 (inaho=risplanta + gröda), och offrade dem till gudarna. Detta gjordes för att be 

om god skörd och det lever kvar som shintoistisk ritual än idag.40 Eftersom man samlar ihop riset 稲

穂を積む (inaho wo tsumu) så kallas detta även för 穂積 (hozumi=ris + samla ihop). Hozumi 

finns därför som de två efternamnen 穂積 och 八月一日, det ena en tradition och det andra ett 

datum då denna tradition praktiseras.

十 (mogiki)

Mogiki är ett ovanligt efternamn som skrivs med endast ett kanji, 十, som har betydelsen tio. Det 

35  Namnet på en damm tillägnad 弁天(benten), en av de sju lyckogudarna, vishetens och konstens gudinna.

36 Niwa, s.154.
37 Ibid., s.157.
38 Ibid., s.158.
39 Ibid., s.158.
40 Ibid., s.158.
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uttalas i vanliga fall som juu. Mogiki kan översättas till ”ett träd med avbrutna grenar”. Träd skrivs 

på japanska med kanjit 木 (ki=träd) och mogu eller mogitoru betyder ”att bryta av” vilket ger 

mogiki innebörden ”ett träd med avbrutna grenar”. Observerar man kanji för träd och tio ser man en 

visuell överensstämmelse med betydelsen av uttalet och hur det skrivs. 

木 (träd) blir till 十 (tio / ett träd utan grenar).    

Efternamnet skrivs egentligen med en utsvängning i nederkanten på det vertikala strecket för att 

särskilja det från siffran tio.41

När man räknar föremål på japanska heter det 一つ (hitotsu=en), 二つ (futatsu=två st.), 三つ 

(mittsu=tre st.) o s v, tills man kommer till 八つ (yattsu=åtta st.), 九つ (kokonotsu=nio st.). Där tar 

det stopp. Alla räknetal slutar på つ (tsu) tills man kommer till tio, som inte följer detta mönster. 

Därav läsningen つなし (tsunashi=tsu + finns inte).42 Det visar sig dock att just denna läsning är en 

falsk läsning och existerar inte som läsning för detta efternamn.43 

7.3 Ursprung och förändring hos kategori 1 och 2

Av de 20 vanligaste efternamnen hade 18 av dem ursprung i platsnamn. När det gäller dessa två 

kategorier av ovanligare efternamn, ser det annorlunda ut? Eller är ursprunget mestadels platsnamn 

även hos dem? 

I detta avsnitt görs en jämförelse mellan ursprunget hos de vanligaste efternamnen och efternamnen 

i kategori 1 och 2 och de följande två frågorna undersöks:

Hur ser ursprunget ut hos efternamnen i kategori 1 och 2?  

Skiljer sig detta jämfört med de vanligaste efternamnen?

Tabellerna nedan visar de ovanliga efternamnen som presenterats i kategori 1 och 2. ”Ranking” 

visar vilken plats på rankingen namnet ligger (vilken plats i vanlighetsordning bland ca. 300.000 

japanska efternamn) och ”antal personer” anger ett ungefärligt antal nuvarande personer som bär 

namnet. Vidare under ”rötter” står hur den ursprungliga formen av namnet kom till. Detta innebär 

alltså ursprunget hos det efternamn som det aktuella namnet baseras på, innan någon eventuell 

41 Niwa, s.161.
42 Ibid., s.160.
43 Mer information om falska läsningar finns att hitta här:  
      http://www.njg.co.jp/blog_morioka.html?itemid=1925 
      http://homepage1.nifty.com/forty-sixer/yuurei2.html      
      http://homepage1.nifty.com/forty-sixer/qa21.html  
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förändring som skapar det aktuella namnet i fråga. Rötterna har markerats med ”okänt” i de fall där 

det ej finns tillräcklig information om hur namnet uppstod. ”Ursprung/förändring” innebär 

anledningen till och tillvägagångssättet för att namnet fick sin nuvarande form, d v s ursprunget hos 

de aktuella efternamnen som presenterats.  

Tabell: Ursprung och förändring hos kategori 1

Efternamn Ranking Antal personer Rötter Ursprung/förändring

takanashi 50312 40 Platsnamn Förgrening/ateji

yamanashi 18806 300 Platsnamn Förgrening/ateji

tsuyuri 41233 60 Okänt Okänt/ateji

Med ”förgrening” menas här det tidigare nämnda konceptet44 att ändra efternamnets utseende för att 

dela på familjeträdet och skapa en ny familj. Detta var alltså något man gjorde förr i tiden och är 

inte lagligt i dagens Japan. 

När man summerar kategori 1 är tsuyuri det namn som är det osäkra kortet. All information som 

finns för tsuyuri i det material som undersökts specificerar varken rötter eller varför det kom till i 

dess nuvarande form. För takanashi och yamanashi råder det få tvivel om att de från början har sina 

rötter i platsnamn och ursprunget till sina nuvarande former är förgrening. Eftersom både 

ursprunget (anledningen) och förändringen (tillvägagångssättet) hos takanashi och yamanashi var 

identiska har jag teorin att även tsuyuri uppstod på samma sätt. Tsuyuri, precis som takanashi och 

yamanashi, är ett efternamn som har sitt ursprung långt tillbaka i tiden i det forntida Japan45. Detta 

innebär att alla tre existerade på en tid där förgrening av familjen var fullt möjlig och jag menar 

därför att det är möjligt att någon i familjen tsuyuri satte nya tecken till namnet och tsuyuri 

skapades på så sätt i sin nuvarande form. Jag tror även att tsuyuri har sina rötter i platsnamn, likt de 

andra två namnen i kategorin. Detta stärks av Niwas resonemang för platsnamnet 露 (tsuyu) som en 

möjlig tidigare form av tsuyuri.46 

    

Jag vill därför komplettera listan på sättet som visas nedan.

Efternamn Ranking Antal personer Rötter Ursprung/förändring

tsuyuri 41233 60 Platsnamn Förgrening/ateji

Om denna hypotes stämmer skulle det resultera i att alla tre namnen i kategori 1 har rötter i 

44 På japanska: 分家, ”att förgrena familj”.
45 http://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=%E6%A0%97%E8%8A%B1%E8%90%BD
46 Niwa, s.154.
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platsnamn och förändrades till sin nuvarande ”ordleksform” på samma sätt. Ursprunget är alltså 

förgrening och tillvägagångssättet för förändringen är ateji. De tre efternamnen i kategori 1 är bland 

fåtalet ordleksnamn som finns bekräftade att de faktiskt existerar.

     

Tabell: Ursprung och förändring hos kategori 2

Efternamn Ranking Antal personer Rötter Ursprung/förändring

watanuki 90150 10 Okänt Dölja tillhörighet/ateji

hozumi 32865 100 Platsnamn Okänt/ateji

mogiki 75656 10 Okänt Okänt

I kategori 2 är namnen på en ännu lägre plats och har ett ännu färre antal personer som bär namnet 

jämfört med kategori 1. Detta kan innebära att forskningen som gjorts om dessa namn och 

informationen som finns tillgänglig om dem är knapphändig, vilket reflekteras tydligt i tabellen.

Hos watanuki är rötterna okända. Man vet historien bakom namnet och att det förändrades till dess 

nuvarande form för att ”dölja tillhörighet” till en klan. Hos hozumi finns rötter som platsnamn, men 

ursprunget till den nuvarande formen av namnet är okänt. Värt att notera är att 穂積 (hozumi), ett 

annat namn med samma läsning, också finns kvar som efternamn. När det gäller mogiki finns inte 

mycket information att tillgå. Rötter och ursprung är båda okända. Alla dessa tre är trots detta 

existerande efternamn som används i Japan idag. En person med mogiki som autentiskt efternamn 

intervjuades i TV i Japan så sent som den 18/7 2010.47 Detta är ännu ett bevis på att det faktiskt 

existerar. Trots detta vet man egentligen väldigt lite om namnet. Ursprunget hos namnen i kategori 2 

är alltså mestadels okänt, förutom för watanuki där ”dölja tillhörighet” till en klan har listats som 

ursprung och ateji eller gikun tillämpades för att skapa namnet.

Ett nytt sätt att skriva ett namn innebär att det inte längre är samma namn. Detta stämmer 

överens med de regler vi har för att räkna efternamn, där två namn med samma läsning men som 

skrivs med olika kanji ses som två separata namn. Detta är viktigt att inse för att förstå poängen 

med resonemanget. När ett namn ändras av någon anledning (i detta fall förgrening eller att dölja 

tillhörighet till en klan) skapas ett nytt efternamn i och med det nya sättet att skriva namnet. 

Jämfört med de vanligaste efternamnen som mestadels hade sitt ursprung i platsnamn har 

några av de ovanligare efternamn som tillhör kategori 1 och 2 sitt ursprung i ”förgrening” samt att 

”dölja tillhörighet” till en klan.

47 http://www.njg.co.jp/blog_morioka.html?itemid=1925
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8 Undersökning av siffernamn

I detta kapitel görs en kvantitativ och kvalitativ undersökning av en utökad kategori 2, härefter 

kallad ”siffernamn”. Det som undersöks är efternamn som innehåller kanji för siffrorna 1 till och 

med 10, samt kanji för 100, 1000 och 10000. Undersökningen använder data från myoujikan48 och 

myoji-yurai.net49. På myoujikan finns en lista på alla efternamn mellan ranking 1 och 10.000. 

Först gjordes en sökning på kanji för en siffra i taget på myoujikans sida för de 10.000 

vanligaste efternamnen. Sedan gjordes en sökning för dessa namn på myoji-yurai.net och ranking 

samt antalet personer för varje efternamn noterades. På så sätt skapades listor på alla efternamn med 

sifferkanji bland de 10.000 vanligaste namnen. Resultatet av dessa listor är tabellerna som finns 

som bilaga i slutet av uppsatsen. Namnen har arrangerats i en tabell per siffra och sorterats i 

rankingordning.

Databaserna för myoujikan och myoji-yurai.net är inte identiska. Detta gjorde att vissa 

efternamn överskrider 10.000-gränsen, men dessa namn togs med i undersökningen trots detta.       

Angående läsningen av efternamnen valdes alltid den första läsningen som stod listad på myoji-

yurai.net, vilket nödvändigtvis inte behöver vara den vanligaste läsningen.

Undersökningens frågeställningar är:

Fråga 1: Hur stor andel av efternamnen är siffernamn?

Fråga 2: Vilka är de vanligaste siffernamnen med varje siffra?

Fråga 3: Hur skiljer sig siffernamn från andra typer av efternamn?

Fråga 4: Hur många datumnamn hittades bland siffernamnen?

Fråga 1: Hur stor andel av efternamnen är siffernamn?

Det totala antalet siffernamn som hittades bland de 10.000 första var 330. Summan av alla namnen i 

alla tabeller blir 343, men eftersom 13 av dem var dubbletter eller tripletter som ingår i flera tabeller 

togs dessa bort från den totala summan. Andelen siffernamn av de undersökta efternamnen blir då 

330/10000= 0,033 vilket motsvarar 3,3%. Om detta antas vara representativt av alla de ca. 300.000 

japanska efternamnen blir antalet 0,033*300.000= 9900 siffernamn. Det är dock mer sannolikt att 

fördelningen bland de första 10.000 inte motsvarar fördelningen av siffernamn hos alla efternamn 

överlag. 

Fråga 2: Vilka är de vanligaste siffernamnen med varje siffra?

De vanligaste namnen med varje siffra har plockats ut och summerats i tabellen nedan.

48 http://park14.wakwak.com/~myj/lanking/zenkoku1b.html
49 http://myoji-yurai.net/
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Miura på 46:e plats och med 325.000 personer är överlägsen etta i tabellen. 五十嵐 (ikarashi) 

innehåller kanji för både 5 och 10 och får då representera båda grupperna. 

Tabell: De vanligaste siffernamnen med varje siffra

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

46 三浦 miura tre + vik 325000

86 千葉 chiba tusen + löv 208000

113 五十嵐 ikarashi femtio + storm 172000

211 八木 yagi åtta + träd 104000

436 二宮 ninomiya två + helgedom 48400

925 百瀬 momose hundra + ström 20900

1380 一ノ瀬 ichinose ett + [genitivmarkör] + ström 12800

1695 四方 yomo fyra + riktning 9700

2846 六車 muguruma sex + bil 5000

3304 万代 bandai tiotusen + tidsålder 4100

3582 九鬼 kuki nio + demon 3600

3899 七海 shichiumi sju + hav 3200

De namn som ligger i den övre halvan av tabellen är även överlägsna ettor inom sin egen grupp. 

Namnen i den nedre halvan av tabellen har en jämnare fördelning överlag inom sin egen grupp och 

inget efternamn sticker ut i mängden sett till antal personer.

Fråga 3: Hur skiljer sig siffernamn från andra typer av efternamn?

För att söka svaret på den här frågan undersöker vi först vad siffernamn har för likheter med andra 

typer av efternamn. Med andra typer av efternamn menas i det här fallet ”ordinära” namn som inte 

innehåller några kanji för siffror. En snabb blick på tabellerna visar att siffran för den aktuella 

gruppen skrivs först i namnet, med några få undantag. Av namnen med siffran ett skrivs endast två 

av namnen med ett sist, 金田一 (kindaichi) och 丸一 (maruichi). Värt att notera är att den 

sistnämnda har en ”spegelbild”, 一丸 (ichimaru), som ligger högre upp på listan. 

Vidare undersöker vi namn med det mest förekommande kanji i efternamn, 田 (ta=risfält), och ser 

om siffernamn också innehåller detta kanji. Letar vi efter risfält i tabellerna hittar vi (begränsat till 

det vanligaste namnet med risfält i per tabell):

金田一 (kindaichi) 七田 (shichida) 
二田 (nita) 八田 (hatta) 
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三田 (mita) 百田 (hyakuta) 
四方田 (yomoda) 千田 (senda)  
五木田 (itsukida) 万田 (manda) 
六田 (mutsuda) 

Ett exempel på ett ”ordinärt” efternamn med risfält är 山田 (yamada). Intressant nog verkar 

siffernamnen som innehåller risfält följa samma mönster, d v s 田 skrivs sist. Vid kanji för ett, fyra 

och fem ser vi en avvikelse, samt siffrorna nio och tio finns inte representerade. Det är dock värt att 

notera att motsvarigheterna faktiskt existerar, men ej bland de 10.000 vanligaste:

一田 (ichida) (ranking 12450) 九田 (kuda) (ranking 24341)　
四田 (shida) (ranking 14973) 十田 (juuta) (ranking 17379)
五田 (gota) (ranking 25253)　
   
Siffernamn liknar med andra ord ”ordinära” typer av efternamn i flera avseenden. Det som är unikt 

bland siffernamn är namn som endast innehåller siffror. Bland de 10.000 som undersöktes hittades 

一二三 (hifumi=ett + två + tre), 九十九 (tsukumo=nittionio), 八百 (yao=åttahundra) och det 

enkla 万 (man=tiotusen). Andra existerande namn som bara innehåller kanji för en siffra är 一 三 

六 九 十 千 億, d v s siffrorna för ett, tre, sex, nio, tio (togs upp i kapitel 7), tusen och hundra 

miljoner. Dessa finns dock inte bland de 10.000 vanligaste. En talserie som 1, 2, 3 eller tal som 800 

och 99 är alltså fullt möjliga som japanska efternamn. Andra intressanta namn som hittades bland de 

10.000 är exempelvis 十時 (juuji=klockan tio) som skrivs precis som klockslaget. Siffernamn 

skiljer sig alltså från andra typer av efternamn i det avseendet att de kan bilda namn som består 

endast av enstaka siffror, talserier, sammansatta tal, klockslag och datum. 

Fråga 4: Hur många datumnamn hittades bland siffernamnen?

Bland de 10.000 vanligaste efternamnen som inkluderades i undersökningen hittades inte ett enda 

efternamn som innehåller datum. 五月女 (saotome=maj + kvinna) är det enda namnet som 

innehåller någon månad, men det är trots allt inget komplett datum. Datumnamn verkar alltså vara 

betydligt mer sällsynta än siffernamn i allmänhet.  
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9 Diskussion och sammanfattning

I kapitel 7 undersöktes ursprunget hos de två kategorierna ”ordleksnamn” och ”datum & siffror”. 

De tre efternamnen som fick representera ”ordleksnamnen” har alla, enligt min teori, ursprung i 

förgrening. Namnet som fanns innan ordleken kom till hade sitt ursprung i platsnamn, men fick 

alltså kanji ändrat p g a förgrening av familjen, skapande av ett nytt familjeträd och därmed ett nytt 

efternamn. Där har också ordleken uppstått p g a de nya kanjins betydelse i förhållande till namnets 

läsning.

Det som gör dessa namn speciella är sättet de har förändrats och tagit sin nuvarande form. 

Om förändringen inte hade skett hade de fortfarande varit efternamn med ursprung i platsnamn 

precis som många andra vanliga efternamn. Dessa ovanliga efternamn har gått ett steg längre i 

utvecklingen och p g a speciella omständigheter fått kombinationer av kanji tillsatta som bildar 

ordlekar. Jag menar därför att detta är anledningen till att ordleksnamnen står ut i mängden och är så 

sällsynta. De har skapats under speciella omständigheter.      

Hos kategorin ”datum & siffror” var det svårare att fastställa ett ursprung med säkerhet. De 

tre efternamnen som togs med i presentationen var alla väldigt långt ner på rankingen och det visade 

sig att information om både ursprung och förändring var knapphändig. Det fanns information om 

historien bakom namnet, hur ordleken i namnet är uppbyggd, men inte mycket mer än det. 

Watanuki visade sig ha ursprung i viljan att dölja tillhörighet till en klan, och detta uppnåddes med 

samma tillvägagångssätt som namnen i kategori 1, nämligen ateji. 

Eftersom namnen i kategori 2 innehöll ordlekar skulle de även kunnat tillhöra 

”ordleksnamnen” vilket inte är idealiskt. En bättre avgränsning av kategorierna och namn som valts 

för att representera dem borde tagits i åtanke. Då de 20 vanligaste efternamnen med ursprung 

presenterades borde undersökningen även inkluderat minst 20 ovanligare efternamn för att få en 

god jämförelse. Informationen om ursprunget hos ovanliga efternamn var dock inte så riklig som 

förväntat och p g a detta samt för att hålla uppsatsen inom ramen för längd, gjordes kategorierna 

mindre.

En intressant insikt var att de flesta av ordlekarna som förekommer i kategori 1 och 2 verkar 

ha ett samband med unikt japanska kulturella företeelser. Yamanashi har koppling till tsukimi, 

månskådning, en tradition som går långt tillbaka i Japans historia. Tsuyuri har koppling till både 

kuri, den japanska kastanjeväxten, och tsuyu, den japanska regnperioden. Watanuki refererar till den 

mest japanska klädseln av alla, kimonon. Hozumi gör anspråk på shintoismen, den inhemskt 

japanska religionen. Alla dessa har en stark koppling till Japan och traditioner som hör till den 

japanska kalendern och är på så sätt väldigt japanska i det avseendet. Detta visar att det finns en 

variation i innebörden av japanska efternamn. Det finns inte bara namn som är inspirerade av 
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naturen, som namn på växter och träd (vilket känns som en vanlig uppfattning), utan även viktiga 

japanska traditioner finns representerade.  

I undersökningen i kapitel 8 valdes som material de 10.000 vanligaste efternamnen från en 

tillgänglig lista på myoujikan. De 30.000 vanligaste efternamnen finns listade där, men endast de 

10.000 vanligaste valdes för att hålla undersökningen inom uppsatsens tidsram och omfattning.  

Siffernamn verkade vara vanliga när jag gjorde sökningen på myoji-yurai.net p g a att jag 

fick så många träffar. Det kändes som de skulle vara en mycket stor del av de 10.000 vanligaste, 

men när jag summerade allt i slutet och såg resultatet var det bara 3,3%, en väldigt liten del av 

efternamnen. Det gav mig en ny uppskattning för hur många japanska efternamn det egentligen 

finns. Jag tyckte att de namnen jag undersökte var många, men det var en överraskande liten andel 

av det totala.

Jag tyckte det var intressant att undersöka de vanligaste siffernamnen med varje siffra för att 

se vilka de är och hur högt upp på rankingen de ligger. En tänkvärd observation var att miura som 

dominerade antalsmässigt också tillhörde den grupp av siffernamn som innehöll överlägset flest 

namn (113 st).

Siffernamnen skiljer sig från andra namn just genom siffrornas egenskaper, som möjliggör 

underliga namn som kan bestå av ental, talserier, sammansatta tal, datum och klockslag. På svenska 

är detta inte möjligt. Då det skulle framstå som absurt att ha namn med siffror eller liknande i 

svenska namn, är detta fullt möjligt i japanskan p g a skriftsystemet med kanji.   

Datumnamn verkar vara betydligt mer sällsynta än siffernamn i allmänhet, då inga 

datumnamn hittades bland de 10.000 som undersöktes. Detta kan vara en förklaring till varför så lite 

information fanns tillgänglig om datumnamnen som undersöktes i kapitel 7.

För att veta mer om ordleksnamn måste vidare forskning utföras. Varför finns det så få 

ordleksnamn? Är det bara förgrening och att dölja tillhörighet som ligger till grund för dem eller 

finns det andra ordleksnamn som har skapats på något annat sätt? Datumnamnen är även det ett 

område som måste utforskas ytterligare då det i nuläget finns väldigt lite information om dem.  

Tabellerna som togs fram som resultat av undersökningen i kapitel 8 kan förhoppningsvis 

agera som statistisk grund för vidare undersökningar. Vidare forskning om siffernamn skulle kunna 

tillämpa andra frågeställningar och göra en undersökning i större omfång bortom de 10.000 

vanligaste namnen. Man skulle exempelvis kunna undersöka vad som gör de vanliga siffernamnen 

vanliga och vad som gör de ovanliga siffernamnen ovanliga, d v s undersöka vilka egenskaper 

vanliga respektive ovanliga siffernamn har. Jag uppmanar därför forskare eller aspirerande 

specialister till att forska vidare, samtidigt som jag önskar att uppsatsen har fångat lekmannens 

intresse nog att bli nyfiken på att läsa mer om ämnet. 
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BILAGA - Tabeller över siffernamn

Efternamn som förekommer flera gånger p g a att de innehåller två eller fler siffror har markerats 

med rött. Dessa dubbletter eller tripletter har inte tagits med i beräkningen av den totala andelen 

siffernamn i undersökningen, men har räknats med i det totala antalet efternamn i varje tabell.   

Tabell 一 一 一 一 (Antal efternamn= 35)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”ett” bl and de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

1380 一ノ瀬 ichinose ett + [genitivmarkör] + ström 12800

1471 一戸 ichinoe ett + port 11700

1535 一瀬 ichise ett + ström 11100

1618 一色 isshiki ett + färg 10300

2070 一柳 ichiyanagi ett + pilträd 7600

2458 一木 itsuki ett + träd 6100

2711 一宮 ichinomiya ett + helgedom 5300

3135 一条 ichijou ett + artikel 4400

3695 一條 ichijou ett + artikel 3500

4439 一井 ichii ett + brunn 2700

4735 一之瀬 ichinose ett + [genitivmarkör] + ström 2400

5107 一丸 ichimaru ett + cirkel 2200

5350 一場 ichiba ett + plats 2000

5651 一村 ichimura ett + by 1900

5854 一杉 ichisugi ett + cederträd 1800

6041 金田一 kindaichi guld + risfält + ett 1700

6465 一ノ宮 ichinomiya ett + [genitivmarkör] + helgedom 1500

6899 一山 ichiyama ett + berg 1400

6911 一関 ichiseki ett + port 1400

7596 一谷 ichitani ett + dal 1200

7847  一倉 ichikura ett + lager 1100

8359 一橋 hitotsubashi ett + bro 1000

8495 一寸木 issungi ett + mätenhet + träd 1000

8496 一森 ichimori ett + skog 1000

8620 一川 ichikawa ett + flod 970

9271 一松 ichimatsu ett + tallträd 870

28



9362 一岡 ichioka ett + kulle 860

9486 一二三 hifumi ett + två + tre 850

9487 一原 ichihara ett + äng 850

9550 一見 ichimi ett + se 830

9624 一野 ichino ett + fält 820

9881 一志 itsushi ett + vilja 790

9993 丸一 maruichi cirkel + ett 770

10294 一番ケ瀬 ichibangase första + [genitivmarkör] + ström 700

67047 一ノ関 ichinoseki ett + [genitivmarkör] + port 20

Tabell 二 二 二 二 (Antal efternamn= 29)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”två” bl and de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

436 二宮 ninomiya två + helgedom 48400

1006 二瓶 nihei två + kruka 19000

1154 二村 nimura två + by 16200

1401 二階堂 nikaidou två + våning + byggnad 12500

1721 二木 niki två + träd 9600

1722 二見 nitami två + se 9600

2780 二川 futagawa två + flod 5100

3178 二神 nikami två + gud 4300

3763 二本柳 nihonyanagi två + [räknare för träd] + pilträd 3400

4114 二井 nii två + brunn 3000

4194 二上 futagami två + upp 2900

4376 二口 futakuchi två + mun 2700

4717 二橋 futatsubashi två + bro 2400

4758 二俣 futamata två + dela 2400

5324 二田 nita två + risfält 2000

6747 二反田 nitanda två + area-enhet +risfält 1400

7069 二本松 nihonmatsu två + [räknare för träd] + tallträd 1300

7490 二戸 nito två + port 1200

7561 二谷 nitani två + dal 1200

7645 二ツ森 futatsumori två + [katakana 'tsu'] + skog 1200
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7664 二又 futamata två + åter 1200

7854 二本木 nihongi två + [räknare för träd] + träd 1100

8074 二渡 futawatari två + korsa 1100

8632 二階 nikai två + våning 970

9047 二葉 futaba två + löv 900

9397 羽二生 hanyuu fjäder + två + leva 860

9486 一二三 hifumi ett + två + tre 850

9757 二之宮 ninomiya två + [genitivmarkör] + helgedom 800

47011 二ノ宮 ninomiya två + [genitivmarkör] + helgedom 40

Tabell 三 三 三 三 (Antal efternamn= 113)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”tre” bl and de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

46 三浦 miura tre + vik 325000

196 三宅 miyake tre + hus 112000

282 三上 mikami tre + upp 81600

303 三好 miyoshi tre + god 76300

339 三木 miki tre + träd 65300

386 三輪 miwa tre + hjul 55300

491 三谷 mitani tre + dal 42500

519 三井 mitsui tre + brunn 39800

533 三村 mimura tre + by 39000

543 三島 mishima tre + ö 38100

609 三原 mihara tre + äng 34200

612 三橋 mitsuhashi tre + bro 34000

683 三田 mita tre + risfält 29800

820 三沢 misawa tre + träsk 24300

833 三枝 saegusa tre + gren 23900

1187 三瓶 mikame tre + kruka 15500

1723 三角 misumi tre + hörn 9600

1831 三澤 misawa tre + träsk 8900

1878 三田村 mitamura tre + risfält + by 8600

1889 三野 mitsuno tre + fält 8600
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1910 三戸 santo tre + port 8500

1975 三嶋 mishima tre + ö 8200

1984 三森 sanmori tre + skog 8100

2035 三国 mikikuni tre + land 7800

2111 三品 mishina tre + vara 7400

2161 三崎 misaki tre + udde 7200

2441 三宮 sannomiya tre + helgedom 6100

2775 三石 mitsuishi tre + sten 5200

2778 三代 mitsushiro tre + tidsålder 5200

2930 三塚 mitsuzuka tre + vall 4800

2968 三吉 miyoshi tre + lycka 4700

3091 三尾 mio tre + svans 4500

3106 三本 mitsumoto tre + ursprung 4400

3229 三河 mikawa tre + flod 4200

3240 三富 mitomi tre + rikedom 4200

3251 三重野 mieno tre + -faldig + fält 4200

3302 三山 miyama tre + berg 4100

3471 三瀬 mise tre + ström 3800

3519 三船 mifune tre + skepp 3700

3546 三根 mine tre + rot 3700

3551 三川 sankawa tre + flod 3700

3597 三須 misu tre + borde 3600

3679 三坂 misaka tre + backe 3500

4009 三神 mikami tre + gud 3100

4025 三和 sanwa tre + harmoni 3100

4110 三留 santome tre + stopp 3000

4117 三ツ木 mitsuki tre + [katakana 'tsu'] + träd 3000

4131 三苫 mitoma tre + matta 3000

4220 三ツ井 mitsui tre + [katakana 'tsu'] + brunn 2900

4430 三矢 mitsuya tre + pil 2700

4481 三隅 misumi tre + hörn 2600

4508 三室 mimuro tre + rum 2600

4672 三次 mitsuji tre + nästa 2500
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4712 三堀 mitsuhori tre + vallgrav 2400

4819 三藤 santou tre + blåregnträd 2400

4986 三池 miike tre + damm 2200

5039 三笠 mitsukasa tre + bambuhatt 2200

5056 三平 mihira tre + platt 2200

5136 三部 mitsube tre + avdelning 2100

5162 三林 mitsubayashi tre + skogsdunge 2100

5597 三善 miyoshi tre + god 1900

5658 三間 zanma tre + mellan 1900

5881 三ツ橋 mitsuhashi tre + [katakana 'tsu'] + bro 1800

5931 三本木 sanbongi tre + [räknare för träd] + träd 1700

5968 三ケ尻 mikajiri tre + [genitivmarkör] + bak 1700

6038 三星 mitsuboshi tre + stjärna 1700

6066 三俣 mitsumata tre + dela 1700

6100 三科 mishina tre + avdelning 1700

6177 三栖 misu tre + näste 1600

6531 三牧 mimaki tre + betesmark 1500

6604 三岡 mitsuoka tre + kulle 1500

6632 三小田 sankoda tre + liten + risfält 1500

6650 三樹 miki tre + timmer 1500

6685 三友 mitomo tre + vän 1500

6696 三條 sanjou tre + artikel 1500

6752 三井田 miida tre + brunn + risfält 1400

6987 三津谷 mitsuya tre + hamn + dal 1400

7012 三条 sanjou tre + artikel 1400

7098 三代川 mishirokawa tre + tidsålder + flod 1300

7117 三本松 sanbonmatsu tre + [räknare för träd] + tallträd 1300

7295 三鬼 miki tre + demon 1300

7343 三城 sanjou tre + slott 1300

7449 三溝 samizo tre + dike 1200

7610 三阪 misaka tre + backe 1200

7653 三鍋 minabe tre + kittel 1200

7676 三倉 mikura tre + lager 1200
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7800 三成 mitsunari tre + bli 1100

7910 三箇 sanga tre + [räknare för saker] 1100

8000 三明 miake tre + ljus 1100

8026 三ツ石 mitsuishi tre + [katakana 'tsu'] + sten 1100

8147 三保 miho tre + bevara 1100

8163 三觜 mitsuhashi tre + näbb 1100

8188 三松 mimatsu tre + tallträd 1100

8235 三辻 mitsuji tre + korsning 1000

8261 三戸部 mitobe tre + port + avdelning 1000

8423 三ツ谷 mitsutani tre + [katakana 'tsu'] + dal 1000

8611 三ケ田 mikata tre + [genitivmarkör] + risfält 970

8642 三柴 mishiba tre + ved 970

8771 三方 mikata tre + riktning 950

8807 三笘 mitoma tre + käpp 940

9099 三鴨 mikamo tre + anka 900

9351 三春 miharu tre + vår 860

9427 三並 minami tre + rad 850

9428 三屋 mitsuya tre + rum 850

9486 一二三 hifumi ett + två + tre 850

9505 三木田 mikita tre + träd + risfält 840

9609 三雲 mikumo tre + moln 820

9640 中三川 nakamigawa mitten + tre + flod 820

10008 三関 miseki tre + port 800

10059 三竹 mitake tre + bambu 800

9901 三股 mitsumata tre + lår 780

9951 三門 mikado tre + port 780

10244 三芳 miyoshi tre + aromatisk 700

Tabell 四 四 四 四 (Antal efternamn= 19)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”fyra” b land de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

1695 四方 yomo fyra + riktning 9700

2021 四宮 shinomiya fyra + helgedom 7900
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3125 四元 yotsumoto fyra + ursprung 4400

4017 四戸 shinoe fyra + port 3100

5005 四方田 yomoda fyra + riktning + risfält 2200

5569 四家 shike fyra + hus 1900

5958 四辻 shitsuji fyra + korsning 1700

6065 四本 yotsumoto fyra + ursprung 1700

6668 四谷 yotsuya fyra + dal 1500

6986 四釜 shikama fyra + kittel 1400

7316 四條 shijou fyra + artikel 1300

7399 四ツ谷 yotsutani fyra + [katakana 'tsu'] + dal 1300

7523 四井 shii fyra + brunn 1200

7908 四ノ宮 shinomiya fyra + [genitivmarkör] + helgedom 1100

8590 四柳 yotsuyanagi fyra + pilträd 980

8700 四倉 shikura fyra + lager 960

9259 四条 shijou fyra + artikel 870

9312 四十物 aimono fyrtio + föremål 870

9313 四位 shii fyra + rang 870

Tabell 五 五 五 五 (Antal efternamn= 24)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”fem” bl and de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

113 五十嵐 ikarashi femtio + storm 172000

952 五味 gomi fem + smak 20300

1322 五島 gotou fem + ö 13600

2235 五月女 saotome fem + månad + kvinna 6900

2572 五十川 isokawa femtio + flod 5700

2918 五藤 gotou fem + blåregnträd 4800

3217 五嶋 goshima fem + ö 4200

3815 五木田 itsukida fem + träd + risfält 3300

4026 五反田 gotanda fem + area-enhet + risfält 3100

5180 五十畑 ikabata femtio + fält 2100

5771 五日市 itsukaichi fem + dag + stad 1800

5960 五井 goi fem + brunn 1700
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6055 五明 gomyou fem + ljus 1700

6756 五十里 ikari femtio + by 1400

6963 五百蔵 iokura femhundra + lager 1400

7696 五百川 iokawa femhundra + flod 1200

8538 五郎丸 goroumaru fem + son + cirkel 990

8645 五十棲 iosumi femtio + bo 970

8744 五戸 gonoe fem + port 950

9137 五来 gorai fem + komma 890

9481 五味田 gomita fem + smak + risfält 850

10106 五味淵 gomibuchi fem + smak + avgrund 800

10297 五代 godai fem + tidsålder 700

67379 五ノ井 gonoi fem + [genitivmarkör] + brunn 20

Tabell 六 六 六 六 (Antal efternamn= 5)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”sex” bl and de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

2846 六車 muguruma sex + bil 5000

4510 六本木 roppongi sex + [räknare för träd] + träd 2600

5558 六川 mukawa sex + flod 1900

7207 六角 musumi sex + hörn 1300

7457 六田 mutsuda sex + risfält 1200

Tabell 七 七 七 七 (Antal efternamn= 10)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”sju” bl and de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

3899 七海 shichiumi sju + hav 3200

4429 七戸 shichinoe sju + port 2700

4462 七尾 nanao sju + svans 2600

5524 七田 shichida sju + risfält 1900

5693 七條 shichijou sju + artikel 1800

5999 七里 shichiri sju + by 1700

6942 七条 shichijou sju + artikel 1400

7907 七野 shichino sju + fält 1100
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9096 七沢 nanasawa sju + träsk 900

9258 七種 nanakusa sju + säd 870

Tabell 八 八 八 八 (Antal efternamn= 42)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”åtta” b land de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

211 八木 yagi åtta + träd 104000

927 八田 hatta åtta + risfält 20900

1111 八巻 yamaki åtta + pergamentrulle 17000

1147 八幡 hachiman åtta + flagga 16400

1414 八重樫 yaegashi åtta + -faldig + vintergrön ek 12400

1473 八島 yajima åtta + ö 11700

1673 八代 yashiro åtta + tidsålder 9900

2321 八木橋 hagihashi åtta + träd + bro 6600

2497 八木沢 yagisawa åtta + träd + träsk 5900

2641 八尋 yahiro åtta + famn (enhet) 5500

2733 八尾 yao åtta + svans 5300

2816 八鍬 hachikuwa åtta + hacka 5100

3000 八谷 hachiya åtta + dal 4700

3082 大八木 ooyagi stor + åtta + träd 4500

3837 八坂 yasaka åtta + backe 3300

4215 八塚 yatsuzuka åtta + kulle 2900

4594 八嶋 yashima åtta + ö 2500

4716 八角 hakkaku åtta + hörn 2400

5067 八木原 yagihara åtta + träd + äng 2200

5083 八戸 hachinoe åtta + port 2200

5090 八木下 yagishita åtta + träd + nedåt 2200

5549 八木田 yagita åtta + träd + risfält 1900

5687 八柳 hachiyanagi åtta + pilträd 1800

5804 八城 yashiro åtta + slott 1800

5830 八木澤 yagisawa åtta + träd + träsk 1800

5860 八子 hachiko åtta + barn 1800

6087 八杉 yasugi åtta + cederträd 1700

36



6521 八木沼 yaginuma åtta + träd + träsk 1500

6522 八十島 yasoshima åttio + ö 1500

7509 八橋 yatsuhashi åtta + bro 1200

8070 八重尾 haeo åtta + -faldig + svans 1100

8251 八束 yatsuka åtta + bunt 1000

8575 八反田 hattanda åtta + area-enhet + risfält 980

8608 小八重 kobae liten + åtta + -faldig 970

8661 八下田 yageta åtta + nedåt + risfält 960

9200 八百 yao åttahundra 880

9201 八山 hachiyama åtta + berg 880

9371 八神 yagami åtta + gud 860

9494 八川 hachikawa åtta + flod 840

9595 八本 yamoto åtta + ursprung 820

9719 八森 hachimori åtta + skog 810

10339 八野 hachino åtta + fält 700

Tabell 九 九 九 九 (Antal efternamn= 4)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”nio” bl and de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

3582 九鬼 kuki nio + demon 3600

6199 九島 kushima nio + ö 1600

6389 九里 kunori nio + by 1600

9023 九十九 tsukumo nittionio 910

Tabell 十 十 十 十 (Antal efternamn= 14)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”tio” bl and de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

113 五十嵐 ikarashi femtio + storm 172000

2168 十河 togawa tio + flod 7200

2572 五十川 isokawa femtio + flod 5700

2850 十川 togawa tio + flod 5000

3952 十文字 juumonji tio + valuta-enhet + tecken 3200

4529 十亀 tokame tio + sköldpadda 2600
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5180 五十畑 ikabata femtio + fält 2100

5767 十時 juuji tio + tid ("klockan tio") 1800

6348 十倉 tokura tio + lager 1600

6522 八十島 yasoshima åttio + ö 1500

6756 五十里 ikari femtio + by 1400

8645 五十棲 iosumi femtio + bo 970

9023 九十九 tsukumo nittionio 910

9312 四十物 aimono fyrtio + föremål 870

Tabell 百 百 百 百 (Antal efternamn= 11)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”hundra”  bland de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

925 百瀬 momose hundra + ström 20900

2430 百田 hyakuta hundra + risfält 6200

3385 百武 hyakutake hundra + krigare 3900

3867 百々 sasa hundra + [repetitionsmarkör] 3300

5803 百崎 momozaki hundra + udde 1800

6963 五百蔵 iokura femhundra + lager 1400

7696 五百川 iokawa femhundra + flod 1200

8629 百合野 yurino hundra + area-enhet + fält 970

9077 百目鬼 doumeki hundra + öga + demon 900

9078 百井 momoi hundra + brunn 900

9200 八百 yao åttahundra 880

Tabell 千 千 千 千 (Antal efternamn= 29)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”tusen” bland de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

86 千葉 chiba tusen + löv 208000

455 千田 senda tusen + risfält 46300

1850 千原 chihara tusen + äng 8800

1882 千野 chino tusen + fält 8600

2533 千賀 chiga tusen + gratulation 5800

3201 千代 chiyo tusen + tidsålder 4300
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3756 千島 chishima tusen + ö 3400

3811 千代田 chiyoda tusen + tidsålder + risfält 3300

3866 千明 chiaki tusen + ljus 3300

4332 千坂 chisaka tusen + backe 2800

4402 千村 chimura tusen + by 2700

4539 千種 chigusa tusen + säd 2600

5359 千崎 senzaki tusen + udde 2000

5668 千々岩 chijiiwa tusen + [repetitionsmarkör] + klippa 1900

5733 千木良 chigira tusen + träd + god 1800

5734 千石 sengoku tusen + sten 1800

6080 千秋 senshuu tusen + höst 1700

6526 千住 senju tusen + bo 1500

6599 千々和 chijiwa tusen + [repetitionsmarkör] + harmoni 1500

6730 千本 senbon tusen + [räknare för träd] 1400

7075 千頭 sentou tusen + huvud 1300

7689 千歳 senzai tusen + ålder 1200

8308 千々松 chijimatsu tusen + [repetitionsmarkör] + tallträd 1000

8374 千代谷 chiyotani tusen + tidsålder + dal 1000

8605 千綿 chiwata tusen + bomull 970

8892 千藤 chidou tusen + blåregnträd 920

9301 千吉良 chigira tusen + lycka + god 870

9845 千脇 chiwaki tusen + sida 790

10112 千代延 chiyonobu tusen + tidsålder + förlänga 800

Tabell 万 万 万 万 (Antal efternamn= 8)

Efternamn som innehåller kanji för siffran ”tiotuse n” bland de 10.000 vanligaste efternamnen

Ranking Efternamn Läsning Betydelse Antal personer

3304 万代 bandai tiotusen + tidsålder 4100

5183 万谷 yorozuya tiotusen + dal 2100

6570 万田 manda tiotusen + risfält 1500

6691 万木 maki tiotusen + träd 1500

7231 万年 mannen tiotusen + år 1300

7721 万 man tiotusen 1200
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8713 阿万 aman vrå + tiotusen 960

10007 万野 manno tiotusen + fält 800

40


