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Hugo, Robban och Nisse – de mest populära namnen!
När Husqvarna nyligen ställde frågan vad landets alla robotgräsklippare heter, kom det på kort tid in hela 4 237 svar! De allra
flesta ser sina robotgräsklippare ur ett manligt könsperspektiv
och listan toppas av namn som Hugo, Robban och Nisse. Att
barn har inflytande visar namnval som Greta Gris, Fåret Shaun
och Skalman.
Det vi håller kärt, det ger vi ett namn och det gäller inte bara för våra
barn och husdjur. Många bilar och båtar föräras som bekant med
namn, men döper vi även våra robotgräsklippare? Absolut! När
Husqvarna nyligen ställde frågan vad landets robotgräsklippare heter,
kom det på kort tid in hela 4 237 svar!
Skalman, Hugo, Robban, Nisse och Fido är namnen som ligger
högst i topp när vi döper våra robotgräsklippare. Traditionella namn
som Bosse, Bertil, Ernst, Åke och Gösta ligger också bra till på
namn-listan. Och att barnen har en hel del inflytande över landets
robotgräsklippare visar namn som Greta Gris, Fåret Shaun och
Skalman.
Att det handlar om just en robot tar vissa ägare fasta på och döper
sina klippare till R2-D2 och Robocop. Andra fokuserar på maskinernas arbetsuppgift med namn som Edward Scissorhands, Klippis och
Geten.
Klipparnas idoga arbete uppmärksammas med namn som Drängen,
Pigan och Flitiga Lisa.
De allra flesta ser sina robotgräsklippare ur ett manligt könsperspektiv. På 50-i-topp-listan är bara fyra namn kvinnligt kodade.
Först ut är Greta på plats 15 tätt följt av Doris på 16:e plats. Bara
ett är
neutralt – Klippis – och resten har manligt kodade namn.
Husqvarnas namninsamling har pågått mellan den 26 maj och
9 juni i inlägg på Husqvarnas Facebook (Husqvarna (SE) och
Instagram (@husqvarnatradgard).

Skalman, Hugo, Robban, Nisse och Fido är de vanligaste namnen för
Automower®. Det visar Husqvarnas aktuella namnundersökning.

Tio vanligaste namnen på robotgräsklippare
1. Skalman
2. Hugo
3. Robban
4. Nisse
5. Fido
6. Bob

7. Bosse
8. Bertil

9. Ernst
10. Åke

(101)

(87)
(82)
(52)
(44)
(42)
(40)
(39)
(38)
(37)

Se fullständig lista över de 50 mest populära namnen i bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tom Löfgren, Husqvarna, 036-14 73 80, tom.lofgren@husqvarnagroup.com
eller Caroline Brander, PerPR, 076 27 46 919, caroline@perpr.se
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.perpr.se.

Om Husqvarna Group
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för utomhusbruk och erbjuder innovativa lösningar för skogs-, park- och
trädgårdsskötsel. Produkterna inkluderar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och riders. koncernen är även ledande i
Europa inom bevattningsprodukter för trädgård och en global ledare inom skärutrustning och diamantverktyg för bygg- och stenindustrin.
Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah
och Diamant Boart via fack- och detaljhandeln, till konsument och yrkesverksamma i mer än 100 länder. Nettoomsättningen under 2019
uppgick till 41 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 anställda i 40 länder.

