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Abstrakt
I denna uppsats undersöks svensk-engelsk kodväxling i vloggar publicerade på
videoplattformen YouTube mellan november 2017 och april 2018. Syftet är att undersöka
kodväxlingarnas struktur, funktion och interna skillnader mellan olika youtubers. Det
transkriberade materialet har samlats in från åtta vloggar publicerade av fyra olika youtubers
mellan november 2017 och april 2018. För att uppnå studiens syfte och besvara
frågeställningarna skapades fyra korpusar där kodväxlingarna kategoriserades enligt struktur,
funktion och sedan jämfördes sinsemellan. Den vanligaste typen av kodväxling är
ettordsväxlingar medan en majoritet av kodväxlingarna har en fatisk funktion. Den komparativa
delen av uppsatsen visar att kodväxling förekommer olika mycket hos olika youtubers, men
även att det finns vissa skillnader både när det gäller vilka kodväxlingsfunktioner och vilka
typer av kodväxling som används av respektive videoskapare.

Nyckelord: kodväxling, tvåspråkighet, engelska, svenska, YouTube, vloggar, videobloggar,
kodväxlingsfunktioner

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Det svenska språket har under olika tidsperioder utsatts för starka influenser från främmande
språk som exempelvis latin, lågtyska och franska. Detta har bland annat inneburit att svenskans
ordförråd har utökats men också att olika kulturella fenomen importerats (se t.ex. Pettersson
2005, Stålhammar 2010). Sedan 1900-talets mitt är det dock engelskan som står för det största
inflytandet, både när det gäller språk och kultur (se t.ex. Josephson 2013). Det engelska språket
är idag bland de största språken i världen och klassas som ett globalt lingua franca. Det används
speciellt inom affärsverksamhet, vid internationella kontakter och på internet. Den tekniska
utvecklingen och sociala medier har spelat en stor roll för engelskans växande popularitet
(Birch-Jensen 2011:146). Som exempel har många av de största sociala medierna såsom
Facebook, Twitter och YouTube, som alla används dagligen av miljardtals människor, skapats
av amerikaner och har engelska som originalspråk.
I Josephson (2013:69) konstateras att den svenska språksituationen har internationaliserats
men att svenskan istället har anglifierats då det enda språk som nämnvärt påverkat svenskan
sedan andra världskriget är engelskan. Många svenskar upplever alltså en regelbunden
språkkontakt med engelskan, vilket inneburit att de lärt sig engelska på en avancerad nivå och
på så sätt blivit tvåspråkiga. På grund av denna tvåspråkighet har oetablerade ord och uttryck
från engelskan börjat dyka upp i det svenska språket. Det är när dessa uttryck används och
blandas in i svenskt tal eller skrift som den språkvetenskapliga termen kodväxling brukar
användas. Kodväxling innebär enkelt förklarat att det växlas mellan engelska och svenska i
samma eller nästan samma samtals- eller skrivsituation (ibid.). Några exempel på kodväxling
från denna undersöknings material är ”Det är min och mammas place to be” och ”Kolla the
weather is very great”1.
Det senaste decenniet har sociala medier blivit allt mer populära och används numera av
miljardtals människor över hela världen. En av de populäraste plattformarna är YouTube som
grundades 2005. På YouTube kan användare själva ladda upp videor från en rad olika genrer
som exempelvis spelvideor, instruktionsvideor eller vloggar (videobloggar), som denna studie
kommer att fokusera på. I en rapport från 2017 konstateras att 100 % av alla svenskar under 25
använder YouTube, och mer än hälften gör det varje dag (soi2017.se). Det är med andra ord en
1

LakiDoris, Jag har fått ett "riktigt" jobb. Vlogg, 24 mars 2018.

1

mycket populär plattform med stor räckvidd. Många kanaler startas från början av
privatpersoner som i takt med att följarantalet ökar kan övergå till att ha YouTube som sitt jobb.
Personer som jobbar med YouTube professionellt brukar kallas för youtubers.
I vloggar uppstår en speciell talsituation då youtubern ofta är ensam, men talar till sin kamera
och därigenom sina följare som att hen inte vore det. På grund av detta uppstår ofta situationer
där youtubern är berättare och följarna blir publik eller åhörare. På grund av det ofta väldigt
spontana talet är det möjligt att analysera språket och därigenom ta reda på hur kodväxlingen
på YouTube faktiskt ser ut.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur kodväxlingen mellan svenska och engelska ser ut
i vloggar som publicerats på plattformen YouTube av svenska youtubers mellan november
2017 och april 2018. Det som ska undersökas är kodväxlingens struktur, funktion och interna
skillnader. För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:
•

Vilka typer av kodväxling används?

•

Vilka funktioner har kodväxlingarna?

•

Finns det skillnader mellan hur kodväxling används bland olika youtubers?

1.3 Disposition
I avsnitt 2 som inleder uppsatsen presenteras tidigare forskning kring kodväxling. Därefter
följer teoridelen som inleds med engelskans inflytande på det svenska språket i avsnitt 3.1, ett
avsnitt om tvåspråkighet och dess definitioner i avsnitt 3.2 följt av avsnitt 3.3 där skillnaden
mellan lånord och kodväxling utreds. I efterföljande avsnitt 3.4 presenteras vilka olika typer av
kodväxling som finns och i avsnitt 3.5 vilka olika funktioner som kodväxlingar kan ha enligt
olika teoribildningar. Därefter redogörs för studiens material och metod i avsnitt 4 som följs av
studiens resultat där de olika typerna av kodväxling presenteras i avsnitt 5.1, kodväxlingarnas
funktion i avsnitt 5.2 och interna skillnader i avsnitt 5.3. Slutligen diskuteras resultaten i avsnitt
6 följt av en sammanfattning i avsnitt 7.
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2. Tidigare forskning
Även om kodväxling existerat mycket länge var det först på 1970-talet som
språkkontaktsforskare började intressera sig för fenomenet på allvar. Dessförinnan ansågs
kodväxling vara ett tecken på undermålig språkkompetens i ett eller båda av de växlade språken
(Hamers & Blanc 2004:258). I Myers-Scotton (2009:475) beskrivs hur kodväxling inte ansågs
värt att studera och när det väl nämndes så var det i negativa ordalag där kodväxlingar
kategoriserades som en störning (eng. interference) i språket. I dagsläget finns det delade åsikter
och attityder kring kodväxling. Fenomenet har fortfarande ett negativt anseende inom vissa
grupper och klassas ibland som ”trasigt språk” (Myers-Scotton 2009:475), samtidigt som det
finns forskare som numera anser att kodväxling och tvåspråkighet är någonting normalt och
kreativt som dessutom används av en majoritet av jordens befolkning (Lainio 2013:275).
Några forskare och undersökningar inom området är Blom och Gumperz (1972) som
forskade kring kodväxling i en liten by i Norge i en numera välkänd studie. I sin undersökning,
som jämförde en nordnorsk dialekt med bokmål, delade de upp kodväxling i antingen
situationell eller metaforisk växling. Den situationella växlingen orsakas av en förändring i den
aktuella talsituationen, vilket exempelvis kan vara en ny samtalsdeltagare eller ett ämnesbyte
medan den metaforiska växlingen handlar om kommunikativa effekter, som exempelvis att
skapa en känsla av intimitet genom att skifta mellan olika dialekter i olika sammanhang (Park
2004:281–282). Gumperz har sedan dess tagit avstånd från denna typ av indelning (Sharp
2001:15). I Gumperz (1982) presenteras istället teorin att tvåspråkiga växlar mellan sina språk
av funktionella skäl på ungefär samma sätt som enspråkiga växlar mellan olika stilar. Det är i
denna studie som begreppen they-code och we-code presenteras, där they-code används i
formella situationer och we-code istället används vid informella tillfällen. Dessutom
introduceras de olika funktioner som kodväxling kan ha, vilka utvecklats med åren och
presenteras närmare i avsnitt 3.5. Andra tongivande forskare är som tidigare nämnts bland annat
Myers-Scotton (2009) och Poplack (1980). Deras kategorisering av kodväxling utifrån
grammatisk struktur beskrivs närmare i avsnitt 3.4 och utgör en stor del av denna studies
analysverktyg.
De allra flesta studier som genomförts på området, liksom föreliggande uppsats,
koncentrerar sig på kodväxling i talat språk. I Sharp (2001) genomförs en komparativ studie
mellan engelsk-svensk kodväxling i två olika grupper; dels på ett internationellt företag med
säte i Stockholm där koncernspråket är engelska men språket på kontoret är svenska och dels
bland en grupp svenska ungdomar i en svensk dokusåpa. Det visar sig att kodväxling är
3

betydligt vanligare bland tjänstemännen på företaget då de i snitt yttrar ett engelskt ord, sats
eller fras var 14:e sekund, medan motsvarande siffra hos ungdomarna är att engelska används
var 58:e sekund. Däremot är inte skillnaderna lika stora vid en jämförelse av det totala antalet
ord då tjänstemännen använder 2,8 % engelska ord och ungdomarna 2,2 %. Sharp (2001)
konstaterar också skillnader mellan vilka typer av engelska ord som används i de olika
grupperna. Hos tjänstemännen är 78 % av de engelska lånorden substantiv, medan samma
ordklass bland ungdomarna enbart utgör 37 %. Hos de senare används istället fler verb,
interjektioner, adjektiv och pronomen.
I Park (2004) ges en översikt av huvudresultaten från en tidigare avhandling från samma
författare där svensk-koreansk kodväxling bland både vuxna och barn undersöks. Materialet
samlades in med hjälp av bandspelare och uppgår till drygt 50 timmar inspelat tal. Det visar sig
att den vanligaste typen av kodväxling är den intrasententiella som utgör totalt 80 % av alla
kodväxlingar. Därefter följer den intersententiella kodväxlingen som utgör 10 % och slutligen
påhängsväxlingarna som utgör strax under 10 % av de totala kodväxlingarna. Av de
intrasententiella kodväxlingarna är 5 % flerordssekvenser medan 91 % benämns växling av
enstaka ord. Det visar sig också finnas skillnader mellan vuxnas och barns kodväxling där
vuxna nästan uteslutande använder intrasententiell kodväxling medan barn växlar både vid
meningsgränser och inom en mening (Park 2004:304).
När det gäller kodväxling online har forskningen främst fokuserat på skriftligt material,
vilket faller sig naturligt eftersom en majoritet av materialet på internet är i skriftlig form. I
både Falk (2013) och Areschoug (2016) undersöks engelsk-svensk kodväxling på svenska
bloggar. I Falk (2013) granskas en modeblogg och de kodväxlingar som förekommer där. Syftet
är att besvara när, hur och varför bloggaren kodväxlar. Bland de 310 blogginlägg som
inkluderas i studiens material hittas totalt 789 kodväxlingar. Det konstateras att växlingarna
oftast uppstår när bloggaren skriver om mode eller svarar på läsares frågor om mode samtidigt
som de vanligaste orden att växla är substantiv. Falk (2013) beskriver hur den vanligaste typen
av kodväxling är den intrasententiella som förekommer 601 gånger. Därefter följer den
intersententiella medan den ovanligaste typen är påhängsväxlingar. Vidare föreslås att
bloggaren kodväxlar för att skapa ett närmare band till sina läsare och för att etablera sin
position som en del av modevärlden.
I Areschoug (2016) genomförs istället en komparativ studie där materialet kommer från flera
bloggar. Syftet är att undersöka kodväxlingarnas struktur, funktion samt hur ofta de används.
Hälften av bloggarna är baserade i ett engelskspråkigt land men har svenska som modersmål
medan den andra hälften är svenska bloggare som bor i Sverige. De bloggare som bor i de
4

engelsktalande länderna använder betydligt fler kodväxlingar än bloggarna i Sverige, totalt 333
stycken jämfört med 193 stycken. Den vanligaste typen av kodväxling i båda grupperna är
ettordsväxlingar följt av intrasententiell och slutligen intersententiell kodväxling. Areschoug
(2016) tilldelar dessutom kodväxlingarna olika funktioner. Dessa är baserade på funktionerna
som presenteras i Gumperz (1982) men har modifierats för att passa den skriftliga diskursen.
De vanligaste funktionerna var lexikalisk och stilistisk kodväxling där den lexikala innebär att
ett enstaka ord, oftast substantiv, som saknar en exakt motsvarighet i det ena språket används.
Den stilistiska funktionen tilldelas kodväxlingar som inte har någon tydlig funktion, men
exempelvis används när skribenten vill uttrycka sin tillhörighet till två språk och kulturer. Bland
de utlandssvenska bloggarna var 2,12 % ord av totalt 36 228 ord engelska, medan motsvarande
siffra bland de svenska var 1,03 % av totalt 36 082 ord.
En skillnad mellan Park (2004), Falk (2013) och Areschoug (2016) är att de inte
kategoriserar kodväxlingar på samma sätt. Både Park (2004) och Falk (2013) delar in sina
växlingar i intersententiella, intrasententiella och påhängsväxlingar (tag-switches) i enlighet
med vad som presenteras i Poplack (1980). Areschoug (2016) delar istället in dem i
intersententiella, intrasententiella och ettordsväxlingar. Park (2004) liksom Falk (2013) räknar
dessutom enskilda ord (som i denna studie räknas som ettordsväxlingar) som intrasententiella
växlingar om de förekommer inom satser, vilket skulle kunna förklara varför den vanligaste
typen av kodväxling i deras respektive studier är den intrasententiella. I denna studie används
kategorierna intersententiell, intrasententiell, påhängsväxling samt ettordsväxling för att dela in
kodväxlingarna. Detta innebär att antalet kodväxlingar inom varje kategori kommer bli något
färre eftersom indelningen är mer detaljerad.
Vloggar liknar till viss del blogginlägg i upplägget, men medan bloggaren snarare beskriver
olika saker i efterhand, exempelvis vad den har gjort under dagen, visar youtubern samma sak
samtidigt som det faktiskt sker. Detta möjliggör en analys av den talade diskursen på internet.
Några studier om kodväxling på YouTube har i dagsläget inte genomförts, varför denna uppsats
kan bidra till ökad kunskap inom området.
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3. Teori
3.1 Engelskans inflytande
I Josephson (2004:7) beskrivs hur tre typer av engelskt inflytande kan urskiljas i det svenska
samhället. Den första typen är lånord som handlar om att ord importeras från engelskan. Den
andra typen är kodväxling som innebär att en talare skiftar mellan engelska och svenska i samma
eller nästan samma talsituation. Den tredje typen kallas domänförlust och innebär att engelskan
ersätter svenskan som verksamhetsspråk inom vissa områden som högre utbildning eller vid
utrikeshandel. Både lånord och kodväxlingar ses som positiva tillskott och sätt att bredda sitt
språkregister, medan domänförluster hotar både språket och riskerar att orsaka samhällsklyftor.
Att engelskan kunnat bre ut sig på ett sådant sätt i svenskan hör till viss del ihop med
svenskarnas attityd till språket. I Josephson (2004:7) refereras till en enkätundersökning där
1000 svenskar tillfrågades huruvida de anser att för mycket engelska används i Sverige idag.
En tredjedel höll med om påståendet medan två tredjedelar inte gjorde det. Det visade sig också
att de som hade en negativ inställning till engelskan i huvudsak var äldre då 53 % av dem över
65 år instämde medan 80 % av de under 30 år inte höll med.
I Stålhammar (2010:39) beskrivs hur ett tiotal engelska lånord tillkom svenskan mellan
1200–1600, däribland engelsk. Därefter ökade antalet lånord successivt med ungefär 30 stycken
på 1600-talet, fler än 150 på 1700-talet och ungefär 600 nya lånord under 1800-talet. Under
1900-talets första hälft tillkom drygt 800 stycken. Mellan 1950–1970 har lånorden sin absoluta
kulmen där ungefär 1600 nya engelska lånord tillkommer svenskan. Därefter sjunker antalet till
ungefär 400–600 per årtionde. Josephson (2004:9) konstaterar att nästan alla nya ord som
importeras till svenskan är engelska, men antalet nya ord som tillkommer är inte så omfattande
som många tror. Antalet lån ökar visserligen, men ökningen går långsamt. Flera undersökningar
av antalet lånord i olika dagstidningar har genomförts där det visat sig att andelen engelska
lånord uppgått till mellan 0,3 och 1 %.
Lånord kan kategoriseras i flera olika grupper. I Stålhammar (2010) används bland annat
behovslån som ofta hör ihop med ny teknik eller nya föremål, exempelvis mejl och dvd.
Betydelselån är ord som redan används och har en viss betydelse i svenskan, men som istället
får det långivande språkets betydelse när de importeras, exempelvis atlet som ursprungligen
betydde ”stark man, tyngdlyftare” men idag istället kan användas om vilken ”(fri) idrottare”
som helst (Stålhammar 2010:25). Direktlån är lån som behåller sin ursprungliga stavning,
exempelvis charter och access. Översättningslån innebär att lånordet helt enkelt översätts till
6

svenska som i hemsida (eng. home page) eller vingummi (eng. wine gum). Översättningslånen
kan i sin tur utvecklas vidare och skapa ännu fler nya ord i svenskan.
I Josephson (2013:79) beskrivs hur kodväxling utgör ett grundläggande språkligt behov och
följande konstateras: ”Det är något onaturligt i att inte göra bruk av hela det språkliga register
man har tillgång till.” I Josephson (2004:11) ges flera exempel på kodväxlingar, exempelvis
fraserna Nobody is prefect! och That’s not my problem! samtidigt som det konstateras att
kodväxlingar i talspråk är vanligast i informella språksituationer som exempelvis vardagliga
samtal samt att fenomenet oftast förekommer bland ungdomar. Kodväxlingar anses vidare som
en naturlig del av ett samhälle med goda engelskkunskaper. I Lainio (2013:303) konstateras
följande: ”I dagens Sverige möter man engelskan i formella och informella sammanhang, i talad
och skriven form, på fritiden och i arbetet, redan som barn och långt upp i åldrarna” samtidigt
som det påpekas att allt fler identifierar sig kulturellt med den grupp som talar engelska.

3.2 Tvåspråkighet
I Sharp (2001:9) beskrivs hur tvåspråkighet anses vara en nödvändighet för att kunna kodväxla
över huvud taget. Detta bekräftas i Park (2004:304) där talarens grad av tvåspråkighet beskrivs
som en av de faktorer som påverkar vilken typ av kodväxling som används. Vem som anses
tvåspråkig och hur tvåspråkighet ska definieras har dock diskuterats flitigt och kriterierna
varierar även inom språkkontaktsforskningen (se t.ex. Lainio 2013:276). I Börestam & Huss
(2001:47) presenteras bland annat motsatsparen primär och sekundär tvåspråkighet som
handlar om hur en person blivit tvåspråkig. Den primära tvåspråkigheten innebär en naturligt
förvärvad språkkompetens, exempelvis när ett barn lär sig två språk i hemmet medan den
sekundära tvåspråkigheten å andra sidan innebär en kompetens som åstadkommits genom
undervisning.
En mer uttömmande definition av tvåspråkighet kan göras med hjälp av fyra kriterier,
ursprungligen utvecklade av Skutnabb-Kangas (1981, refererad i Börestam & Huss 2001:50).
De fyra definitionskriterierna är ursprung, kompetens, funktion och identifikation. Enligt
ursprungskriteriet är en tvåspråkig person någon som lärt sig två språk från allra första början
eller väldigt tidigt i livet, vilket även brukar kallas simultan tvåspråkighet. Om det andra språket
däremot börjar läras in efter tre års ålder brukar istället termen successiv tvåspråkighet
användas. Det andra kriteriet som berör språkkompetens är svårt att tillämpa, delvis eftersom
språklig kompetens är svår att mäta. Det är också vanligt att en person som talar två språk
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använder dem i olika situationer med olika människor och med olika syften. Detta innebär att
språkfärdigheterna inte blir desamma i båda språken men att personen fortfarande ”äger en
samlad kapacitet av betydande mått” (Börestam & Huss 2001:53). Det tredje kriteriet är
funktion och handlar om hur de två språken faktiskt används. Det kan exempelvis vara så att
den tvåspråkiga omväxlande använder två språk eller att båda språken används dagligen och att
den tvåspråkiga då kan växla mellan dem efter behov. Enligt Börestam & Huss (ibid.) är
funktionell tvåspråkighet på sätt och vis enklast att dokumentera eftersom den inte kräver
mätning utan kan grundas på observation. Det sista kriteriet är det om identifikation som
handlar om huruvida personen själv ser sig som tvåspråkig eller inte. Det kan även handla om
huruvida andra anser att personen är tvåspråkig, om personen önskar identifiera sig med
talargruppen och om övriga samhället ser tvåspråkigheten som en resurs eller inte (se även
Lainio 2013:277 och Einarsson 2009:92–94). Baserat på dessa kriterier konstaterar Börestam
& Huss (2001:64) att definitionen av tvåspråkighet inte är enkel att genomföra, samt att
fenomenet bör granskas ur flera olika vinklar samtidigt.
Av de youtubers som ingår i denna studie har alla en successiv tvåspråkighet när det gäller
vilket ursprung deras tvåspråkighet har, då ingen lärt sig engelska hemifrån utan istället fått sin
primära kunskap från skolans undervisning. Att uppskatta deras språkliga kompetens är svårt,
men eftersom tvåspråkighet anses vara ett krav för att kunna kodväxla får samtliga ses som
tvåspråkiga även i det avseendet. När det gäller funktion använder samtliga engelska och
exempelvis intrasententiella kodväxlingar förekommer i alla vloggar, vilket är ett tecken på att
de kan växla språk efter behov. Kriteriet gällande identifikation är också svårt att uppskatta
eftersom videoskaparna inte har intervjuats gällande sina kodväxlingar och hur de själva ser på
sin språksituation. Att vara tvåspråkig i engelska och svenska ses dock onekligen som en resurs
i dagens samhälle.

3.3 Lånord eller kodväxling?
Distinktionen mellan lånord och kodväxling har visat sig svår att genomföra eftersom de två
språkfenomenen har många likheter. Tidigare ansågs endast fraser och satser vara äkta
kodväxling medan enstaka ord sågs som lånord eftersom längre sekvenser ”morfologiskt och
syntaktiskt tillhör det språk man växlar till” (Park 2004:296). Detta synsätt har dock förändrats
eftersom studier visat att den vanligaste typen av kodväxling är den som berör enskilda ord
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(ibid.). I Norrby & Håkansson (2015:226) ges några exempel på vad som skiljer lånord från
kodväxlingar där lånorden beskrivs på följande sätt:
-

Är allmänt förekommande, som all right

-

Är morfologiskt och fonologiskt integrerade, som jag maila-de

-

De används av enspråkiga personer

Ett problem med detta är dock att lånord ofta börjar som kodväxlingar för att med tiden
utvecklas till lånord när fler och fler börjar använda dem. I Norrby (2015:226–227) ges exempel
med mail och chat som började som kodväxlingar men sedan integrerades som lånord och fick
svensk stavning och böjning som i mejlet och chatt. Ett exempel på detta är ordet smoothie bowl
från denna uppsats material. En smoothie bowl är en maträtt där bär eller frukt mixas och sedan
äts ur en skål, vanligtvis med olika fröer på toppen, som blev trendig för några år sedan. I
dagsläget har ordet inte försvenskats utan används i sin engelska ursprungsform, varför det
räknas som en kodväxling istället för ett lånord i denna uppsats.
Även i Sharp (2001:9–11) diskuteras skillnaderna mellan kodväxling och lånord. I sin
avhandling presenterar hon 11 punkter som skiljer kodväxlingar från lånord, alltså betydligt fler
än i Norrby & Håkansson (2015). Bland dessa står exempelvis att kodväxlingar vanligtvis inte
kan förutses medan lånord kan förutses till viss mån och att kodväxlingar ofta använder fler än
ett grammatiskt system. Sharp (2001:8–9) poängterar att det länge rått interna stridigheter bland
lingvister både när det gäller hur avgränsningarna ska göras och hur begreppen ska benämnas.
I Poplack (1980, refererad i Park 2004:290) presenteras morfemvillkoret vilket innebär att
kodväxling inte kan ske inuti ord. Som exempel ges eatiendo (eng. eating), där den engelska
verbstammen eat böjs med det spanska böjningsaffixet -iendo som är ett bundet morfem, vilket
enligt Poplack inte är tillåtet och därför klassas inte ordet som en kodväxling. Dessa företeelser
benämns istället som lån, antingen etablerade eller tillfälliga sådana. Morfemvillkoret har
kritiserats eftersom det endast har baserats på kodväxling mellan engelska och spanska, vilka
är två språk som liknar varandra på flera punkter. Dessutom har det blivit motbevisat vid flera
tillfällen (se t.ex. Park 2004:291). På grund av detta kommer ord med engelskt rotmorfem men
svensk ändelse räknas som kodväxlingar i denna studie, vilket bland annat berör ord som
facetimar, cravar och shoutouta.
För att skilja lånord från kodväxlingar kommer engelska ord att räknas som kodväxlingar
om de inte finns med i SAOL (2015) eller nyordslistor från Institutet för språk och folkminnen,
och på så sätt inte har blivit ordentligt etablerade i svenska språket. Ett sådant exempel är nice
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som ibland skrivs najs och till viss del kan böjas enligt svenska regler. Bland materialet
förekommer ord som asnice och jättenice. Däremot finns inte ordet med i SAOL eller
nyordslistor och räknas således som en kodväxling. I ett flertal videor används den felaktiga
böjningen videos och avokados istället för videor och avokador. Dessa böjningar beror
troligtvis på engelskans inflytande (se t.ex. Josephson 2013:73–75) men klassas inte som
kodväxlingar trots att de inte har böjts korrekt enligt svenska regler.

3.4 Olika typer av kodväxling
Baserat på kodväxlingens grammatiska struktur brukar de växlade orden delas in i olika
kategorier. Detta görs bland annat i Myers-Scotton (2009:473) där två av dessa kategorier
beskrivs med begreppen intersententiell och intrasententiell kodväxling. Den intersententiella
kodväxlingen innebär att växlingen sker mellan satser, medan intrasententiell kodväxling sker
inom satser (Börestam & Huss 2001:81). Det är dock möjligt att det förekommer både
intersententiell och intrasententiell kodväxling inom samma diskurs (Myers-Scotton 2009:473).
I Lainio (2013) ges följande exempel på en intersententiell kodväxling där både svenska och
finska används. Den intersententiella kodväxlingen, som alltså sker mellan satser, är
understruken:
Eeh / en mää tiäm mikä se in soumeks, handel och kontor, kaksvuotinen linja
(Eeh, jag vet inte vad det är på finska, handel och kontor, tvåårig linje)
(Lainio 2013:288)

De intrasententiella kodväxlingarna anses kräva högre kompetens i båda språken som används,
eftersom grammatik och syntax från båda språken ska fungera friktionsfritt tillsammans, även
om de förekommer i samma sats (Lainio 2013:289). I Poplack (1980) ges följande exempel på
en intrasententiell kodväxling, som alltså sker inom satser, mellan engelska och spanska där
den intrasententiella kodväxlingen är understruken:
Sometimes I’ll start a sentence in Spanish y termino en español
(Ibland påbörjar jag en mening på spanska och (jag) avslutar (den) på spanska)
(Poplack 1980:594)
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Även Poplack (ibid.) använder alltså begreppen intersententiell och intrasententiell kodväxling,
men har utöver dessa utvecklat en tredje kategori som benämns påhängsväxlingar (eng. tagswitches). Lainio (2013:288) skriver följande om de tre huvudkategorierna utvecklade av
Poplack (1980): ”Den grundläggande tanken med denna tredelning är att de tre olika
kategorierna till olika grad är del av den löpande grammatiken, syntaxen”. Påhängsväxlingar är
ofta interjektioner eller fraser och behöver inte ingå i den övriga satsens grammatik. I Börestam
& Huss (2001:81) beskrivs de som fristående led som kan ”klippas in” i sin helhet efter behov.
I Lainio (ibid.) ges följande exempel på en påhängsväxling mellan svenska och finska där
påhängsväxlingen är understruken:
Herregud, samalaista mettää täällä on ku Soumes
(Herregud, samma sorts skog finns det här som i Finland)
(Lainio 2013:288)

Påhängsväxlingar anses inte kräva särskilt bred kompetens i det språk som uttrycket hämtas
från. Vanliga påhängsväxlingar från engelskan är uttrycken you know och understand? (Sharp
2001:13). Lainio (2013:289) presenterar även en fjärde kategori som benämns ettordsväxlingar.
Dessa liknar påhängsväxlingar på så sätt att de inte heller anses särskilt komplexa eftersom de
inte böjs eller integreras i kontexten, men de består ofta av substantiv istället för interjektioner.
Lainio (ibid.) ger följande exempel där ettordsväxlingen mellan svenska och engelska är
understruken:
[…], we thought maybe they lived in a torp
[…], vi trodde att de kanske bodde i ett torp (min översättning)
(Lainio 2013:289)

Det är även möjligt att använda andra kategoriseringar och analysmodeller för att dela in
kodväxlingar i olika grammatiska grupper och förklara strukturerna. Några av dessa är mixed
och unmixed utterances och matrisspråksmodellen (se t.ex. Sharp 2001, Myers-Scotton 2009).
Det är dock denna kategorisering av kodväxlingar i intersententiella, intrasententiella,
påhängsväxlingar och ettordsväxlingar som kommer att användas i denna uppsats. Anledningen
till att Poplacks (1980) modell utökas med Lainios (2013) ettordsväxlingar är att de övriga
kategorierna inte anses tillfredsställande för att beskriva denna typ av kodväxling.
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3.5 Kodväxlingens funktioner
I Bullock & Toribio (2009:23) beskrivs några bakomliggande orsaker till varför kodväxling
används av flerspråkiga individer. Det kan bland annat vara ett uttryck för grupptillhörighet och
gemenskap eller ett sätt att uttrycka sin tillhörighet i två kulturer där den ena är i majoritet och
den andra i minoritet. En annan orsak uppges vara prestige och status, där den som kan växla
mellan många språk i samma talsituation har en högre sådan. I Lainio (2013:275) beskrivs hur
kodväxlingsstudier har visat hur tvåspråkiga berikar sin kommunikation och hur de använder
flera språk i samma samtal, samtidigt som följande konstateras: ”De tvåspråkiga kan därmed
påverka utvecklingen av båda eller alla sina språk, även om det ofta är tydligare i det av deras
språk som har den samhälleligt svagaste positionen” (ibid.).
I Norrby & Håkansson (2015:29–30) beskrivs hur Gumperz (1982) anser att kodväxling kan
klassificeras som en typ av kontextualiseringssignal som används av samtalsdeltagare för att
signalera och tolka diverse betydelser. Andra typer av kontextualiseringssignaler är exempelvis
röststyrka, taltempo, ordval eller betoning. Baserat på detta kan kodväxlingen dessutom
tilldelas olika funktioner utifrån hur den används som kommunikativt verktyg av talaren. I
Börestam & Huss (2001:78–80) presenteras dels en översättning av de funktioner som Gumperz
(1982) anser att kodväxling kan ha samt en mer generell indelning som görs av Appel &
Muysken (1987). Det är den senare funktionskategoriseringen som kommer användas för att
beskriva kodväxlingarnas funktion i denna uppsats eftersom Gumperz (1982) indelning i vissa
fall bedöms vara alltför specifik. De sex funktionerna följer nedan:
-

Referentiell funktion

-

Direktiv funktion

-

Expressiv funktion

-

Fatisk funktion

-

Metalingvistisk funktion

-

Poetisk funktion

Den referentiella funktionen innebär att talaren saknar ord för det som ska benämnas och därför
använder ett ord från ett annat språk för att över huvud taget kunna referera till vad hen menar.
Detta kan i vissa fall bero på bristande språkkunskaper eller att ordet helt enkelt inte existerar i
det aktuella språket. I Appel & Muysken (2005:118) beskrivs hur denna kodväxlingsfunktion
är den typ av funktion som tvåspråkiga är mest medvetna om. Den direktiva funktionen innebär
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att talaren vill styra lyssnarens uppmärksamhet, exempelvis genom att talaren växlar språk för
att visa att hen riktar sig till en viss lyssnare i ett gruppsamtal. Expressiv kodväxling innebär
enligt Appel & Muysken (1987, refererad i Börestam & Huss 2001) att talaren kodväxlar för
att bättre kunna uttrycka en dubbel identitet. Den fatiska funktionen innebär ett stilbyte i
samtalet och motsvarar metaforisk kodväxling enligt Appel & Muysken (ibid.). Den
metaforiska kodväxlingen hänger samman med stilistiska effekter och används enligt Einarsson
(2009:100) för att exempelvis skapa dramatik, gemenskap eller intimitet. Den metalingvistiska
funktionen innebär att språkvalet kommenteras av talaren själv. I Börestam & Huss (2001:80)
ges exempel med frasen ”som man säger på engelska”. Slutligen innebär den poetiska
funktionen att talaren utnyttjar två språk på ett lekfullt eller nyskapande sätt. I Börestam & Huss
(ibid.) ges exemplet ”tall som en tall”. Det är dock möjligt att en kodväxling har mer än en
funktion samtidigt, exempelvis både fatisk och metalingvistisk.
Varken Gumperz (1982) eller Appel & Muyskens (1987, refererad i Börestam & Huss 2001)
indelningar är de enda som utvecklats för att kunna tillskriva kodväxlingar olika funktioner.
Vissa kategoriseringar bygger vidare på Gumperz (1982) uppdelning medan andra presenterar
helt andra funktioner och begrepp (se t.ex. Nilep 2006). Indelningar av detta slag är dock långt
ifrån oproblematiska och har kritiserats flera gånger, bland annat för att kategoriseringar som
dessa kan verka simpla och onyanserade med stora utrymmen för egna tolkningar. Några
perspektiv på detta ges i Nilep (2006) där följande konstateras:
Although such lists may provide a useful step in the understanding of conversational code switching,
they are far from a satisfactory answer to the questions of why switching occurs as it does and what
functions it serves in conversation. […] Code switching may serve any of a number of functions in
a particular interaction, and a single turn at talk will likely have multiple effects. Therefore, any
finite list of functions will be more or less arbitrary. Again, the suggestion is that it will be preferable
to observe actual interaction, rather than starting from assumptions about the general effects of code
switching (Nilep 2006:10).

Även i Bullock & Toribio (2009) problematiseras Gumperz (1982) och andra forskares förslag
gällande kodväxlingarnas funktion, delvis eftersom Gumperz (1982) anser att kodväxling är ett
medvetet val av talaren. Författarna poängterar att många kodväxlar utan att ens vara medvetna
om att de gör det eller har några särskilda kommunikativa intentioner eller syften med sin
kodväxling. För många två-eller flerspråkiga talare innebär fenomenet istället ytterligare ett sätt
att uttrycka sig på som brukas utan större eftertanke.
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4. Material och metod
4.1 Material
Som tidigare beskrivits är det inhämtade materialet videobloggar, så kallade vloggar, från
videoplattformen YouTube. En vlogg är vanligtvis mellan 10–30 minuter lång och baseras på
det youtubern filmar att den gör under dagen. Det kan till exempel handla om att personen
möblerar om, tränar, lagar mat, går på event eller umgås med kompisar. En vlogg består
vanligtvis av kortare klipp på några minuter som sedan redigeras ihop till en slutgiltig video.
Många youtubers lägger även in ljudeffekter, textrutor och musik vid redigeringen för
humoristisk eller stilistisk effekt.
Anledningen till att just detta videoformat valdes är för att manus vanligtvis saknas, vilket
innebär att talet blir mer spontant och så nära autentiskt tal som möjligt, vilket är en
förutsättning för studiens validitet. Några av vloggarna innehåller dock betald marknadsföring
där youtubern pratar om en produkt eller tjänst. Dessa klipp har inte tagits med i studiens
material eftersom det inte går att garantera att talet fortfarande är spontant när en produkt eller
tjänst ska marknadsföras.
Totalt har åtta videor undersökts från fyra olika youtubers där två är kvinnor och två är män.
De utvalda kanalerna är Amir Akrouti, Felicia Aveklew, LakiDoris och Thomas Sekelius. De
valdes ut eftersom de har fler än 100 000 prenumeranter, skapar videor med svenska som
huvudspråk och publicerar vloggar regelbundet. Däremot spelar inte innehållet i vloggarna eller
på kanalerna i övrigt någon roll. Några skillnader mellan könen kommer inte att
uppmärksammas särskilt eftersom denna studie riktar sig till youtubers som en helhet och inte
undersöker skillnader mellan könen. Inte heller ålder har utgjort någon variabel i studien, men
det är viktigt att poängtera att samtliga videoskapare än mellan 20 och 30 år gamla, vilket
innebär att engelskans inflytande bör vara märkbart. Det är endast dessa fyra personers tal som
inkluderats i uppsatsens material, vilket innebär att endast youtuberns tal har transkriberats även
i samtal med andra människor.
De valda videorna har publicerats på YouTube mellan november 2017 och april 2018. De
valdes ut efter två kriterier för att underlätta analysen. Först och främst skulle de vara mellan
15–25 minuter långa. Detta för att utöka mängden material och ge en så god bild av språkbruket
som möjligt. Eftersom många vloggar som publiceras på YouTube generellt är kortare än 15
minuter krävdes ett större tidsspann, varför två vloggar är hämtade från 2017 och övriga från
2018. Den totala längden på vloggarna uppgår i 150 minuter och 38 sekunder.
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Det andra kriteriet var att det tydligt skulle framgå att videon var just en vlogg, eftersom det är
denna typ av video som analyseras. Det är vanligt att youtubers växlar mellan att göra olika
typer av videor förutom vloggar, som exempelvis frågevideor och sketcher, men sådana
inkluderas alltså inte i denna uppsats. De flesta youtubers skriver dock i titeln på videon om det
är en vlogg, vilket också är fallet med samtliga videor som ingår i det insamlade materialet. I
tabellen nedan presenteras vilka youtubers samt videor som inkluderats i denna studie.
Tabell 1. Urvalsgrupp.
Youtubenamn
Amir Akrouti

Kanal
youtube.com/user/webkonto90

Videonamn
Skämmer ut mig inför snyggingen | vlogg
Heldag med Fellsis, Joel & Belle | vlogg

Felicia Aveklew

youtube.com/user/feliciaaveklew

Vi ska flytta hem. | vlogg
Jag arbetar inte gratis. | vlogg

LakiDoris

youtube.com/user/lakidoris

Jag har fått ett "riktigt" jobb. Vlogg
Jag har flyttat tillbaka - varför? | Vlogg

Thomas Sekelius youtube.com/channel/

Jag vill äta kött omg | Vlogg

UCJKIi6ysvTD9gtrpiamJ6jw

Elle Galan 2018! | Vlogg [sic]

4.2 Metod
För att kunna analysera det insamlade materialet har de kodväxlade delarna av videorna
transkriberats med en enklare form av transkription där pauser och andra samtalsmarkörer inte
inkluderats såvida de inte ansetts nödvändiga för att förstå sammanhanget. På grund av
uppsatsens tidsram har endast de delar av videorna där det förekommer kodväxling skrivits ned,
dock tillsammans med omgärdande ord som leder upp till kodväxlingen eller följer efteråt,
eftersom även kodväxlingarnas funktion ska analyseras.
Inledningsvis skapades fyra korpusar, en för varje youtuber, där transkriptionerna
färdigställdes och lästes igenom. De engelska elementen som förekom i form av ord, fraser och
meningar plockades ut och adderades för att få fram det totala antalet kodväxlingar. Därefter
delades de olika kodväxlingarna in i olika grupper utifrån sin grammatiska struktur, alltså
baserat

på

om

de

var

intersententiella,
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intrasententiella,

påhängsväxlingar

eller

ettordsväxlingar. Detta gjordes för att sedan kunna avgöra vilka olika typer av kodväxling som
används i vloggarna.
Vidare genomfördes ytterligare en kategorisering då kodväxlingarna delades in efter Appel
& Muyskens (1987, refererad i Börestam & Huss 2001) olika funktionskategorier (se avsnitt
3.5), i exempelvis referentiell, direktiv eller fatisk kodväxling. Slutligen jämfördes de fyra
korpusarna med varandra med en komparativ metod för att kunna urskilja interna skillnader
mellan de fyra videoskaparna när det gäller vilken typ av kodväxling som används samt vilka
funktioner dessa har.
Totalt består undersökningen av 232 kodväxlingar till engelska. Fraser som oh my God och
good vibes samt längre stycken som so please get over it Kardashians listen to me räknas som
en kodväxling trots att de utgörs av flera ord. Fraserna I don’t know och I guess räknas i denna
studie som påhängsväxlingar eftersom de ofta används före eller efter resterande del av satsen.
I andra studier är det möjligt att de istället klassas som intersententiella kodväxlingar.
Titlar, egennamn och produktnamn som exempelvis Reload Foodbar, Instagram och
Steampod har inte klassificerats som en kodväxling och finns inte med i undersökningens
resultat, liksom när youtubern läser någonting innantill på engelska som exempelvis ”Wake up
even more beautiful”2 eller upprepar någonting den precis har hört som var på engelska. För att
undvika lånord och säkerställa att det verkligen rör sig om kodväxlingar gjordes kontroller i
SAOL (2015) och nyordslistor från 2010 och framåt som publicerats av Institutet för språk och
folkminnen. Några ursprungligt engelska ord som uteslöts på grund av att de tillkommit
svenskan på senare år är selfie, backstage och outfit.

2

Felicia Aveklew, Jag arbetar inte gratis. | vlogg, 8 mars 2018.
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5. Resultat
5.1 Kodväxlingarnas struktur
De åtta videorna visade sig innehålla sammanlagt 232 kodväxlingar. Den vanligaste typen av
kodväxling är ettordsväxlingarna som förekommer totalt 113 gånger och utgör 49 % av alla
växlingar. Därefter följer påhängsväxlingarna som på många sätt liknar ettordsväxlingarna.
Påhängsväxlingarna förekommer 49 gånger och utgör 21 % av det totala antalet kodväxlingar.
Mellan påhängsväxlingarna och de intrasententiella och intersententiella växlingarna är det
relativt jämt. Den intrasententiella kodväxlingen förekommer 40 gånger och utgör 17 % av
växlingarna medan den intersententiella växlingen är minst förekommande med sina 30
förekomster, vilket utgör 13 % av de totala kodväxlingarna. Diagrammet nedan visar hur många
gånger respektive typ av kodväxling användes i vloggarna.

Totalt antal kodväxlingar: 232
150

113
100

49

50

40
30

0
Ettordsväxling

Påhängsväxling

Intrasententiell

Intersententiell

Diagram 1. Antalet kodväxlingar efter typ.
Det är alltså ettordsväxlingarna som är den vanligaste typen av kodväxling med 113
förekomster vilket resulterar i 49 % av det totala antalet kodväxlingar. I Lainio (2013:289)
beskrivs hur dessa ofta är substantiv, och det stämmer väl överens med de ettordsväxlingar som
hittats bland det insamlade materialet. Däremot finns även andra ordklasser representerade
bland ettordsväxlingarna där exempelvis adjektiv och verb förekommer flertalet gånger. Några
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ettordsväxlade substantiv som används är update, reviews och prank medan exempel på
adjektiv är nice, extreme och pricey. Verben däremot används sällan i sin rena engelska form
utan får istället en svensk ändelse medan det engelska rotmorfemet kvarstår. Några exempel på
detta är steama, facetuna och shoutouta där både facetuna och shoutouta har en stark koppling
till sociala medier. Facetune är en app för bildredigering medan en shout-out är ett ”offentligt
uttryck av tacksamhet eller beundran” (bab.la) som regelbundet används på exempelvis
Instagram och YouTube.
Nedan följer några exempelmeningar där ettordsväxlingarna är understrukna:
1.

Det här ska jag beställa de har ju fått fett bra reviews såhär snittbetyg.
(Amir Akrouti, Skämmer ut mig inför snyggingen | vlogg)

2.

[…] den är rätt pricey den kostar över tvåtusen kronor.
(Felicia Aveklew, Jag arbetar inte gratis. | vlogg)

3.

[…] lite mer moisturizer för det är fett torrt och det ba ser inte nice ut för fem öre.
(Thomas Sekelius, Elle Galan 2018! | Vlogg [sic])

Den näst vanligaste kodväxlingen är påhängsväxlingar som påminner om ettordsväxlingar och
ofta är interjektioner eller fraser som är relativt fristående enheter. Några exempel på detta från
vloggarna är wow, yes och I guess. Dessa förekommer ofta i början eller slutet av meningar,
men återfinns också mitt i som i exempel 4. Bland vloggarna är 49 kodväxlingar av typen
påhängsväxlingar, vilket utgör 21 % av det totala antalet kodväxlingar.
Nedan följer några exempelmeningar där påhängsväxlingarna är understrukna:
4.

Wow vad skönt asså yes storleken är perfekt.
(Thomas Sekelius, Elle Galan 2018! | Vlogg [sic])

5.

Oh my god, ser man mina celluliter?
(Felicia Aveklew, Jag arbetar inte gratis. | vlogg)

6.

[…] så att jag kommer få reda på om jag vinner inom närmsta tre timmarna I guess.
(Thomas Sekelius, Elle Galan 2018! | Vlogg [sic])

18

Därefter följer den intrasententiella kodväxlingen som förekommer totalt 40 gånger i vloggarna
och utgör 17 % av kodväxlingarna. Den intrasententiella kodväxlingen anses av bland annat
Poplack (1980, refererad i Börestam & Huss 2001:83) som den svåraste typen av kodväxling
som används av de riktigt skickliga talarna. Detta eftersom de båda språkens grammatik ska
stämma överens på ett smidigt sätt då växlingen sker inom satser. När det gäller de
intrasententiella kodväxlingarna i denna studie förekommer de oftast i slutet av meningarna
även om några undantag finns.
Nedan följer några exempelmeningar där de intrasententiella kodväxlingarna är understrukna:
7.

Nu ska jag ta hand om this mess.
(Felicia Aveklew, Vi ska flytta hem. | vlogg)

8.

Och så har jag den här lilla cardiganen, min t-shirt och min lilla trenchcoat and I’m ready to leave.
(Thomas Sekelius, Elle Galan 2018! | Vlogg [sic])

9.

Kolla the weather is very great.
(LakiDoris, Jag har fått ett "riktigt" jobb. Vlogg)

Den minst använda typen av kodväxling är den intersententiella som förekommer 30 gånger
och utgör 13 % av de totala kodväxlingarna. Denna typ av kodväxling återfinns främst i slutet
av satserna och består ofta av kortare fraser och fasta uttryck. Vid några tillfällen förekommer
växlingarna också i början av meningen (se exempel 11).
Nedan följer några exempelmeningar där de intersententiella kodväxlingarna är understrukna:
10. Åh jag är så duktig, I’m so great.
(LakiDoris, Jag har fått ett ”riktigt” jobb. Vlogg)
11. Look at that shit. Vad gott.
(LakiDoris, Jag har fått ett ”riktigt” jobb. Vlogg)
12. Hur känns det? I’ll be gentle.
(Felicia Aveklew, Vi ska flytta hem. | vlogg)
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5.2 Kodväxlingarnas funktion
Av de sex kodväxlingsfunktioner som beskrivs i Appel & Muysken (1987, refererad i Börestam
& Huss 2001) i form av referentiell, direktiv, expressiv, fatisk, metalingvistisk samt poetisk
funktion finns fem stycken representerade bland kodväxlingarna i vloggarna. Några expressiva
kodväxlingar har inte hittats. Några av kodväxlingarna från materialet passar däremot inte in i
ovanstående kategorier, varför kategorin övrig funktion också kommer att användas. Denna
kategori används exempelvis när youtubern säger oh my God, I guess eller för längre fraser och
satser som inte kan sorteras in i någon annan kategori.
Den vanligaste funktionen bland de 232 kodväxlingarna är den fatiska som förekommer 81
gånger och utgör 35 % följt av den referentiella funktionen som förekommer 76 gånger och
utgör totalt 33 % av alla kodväxlingsfunktioner. Därefter kommer kodväxlingar med övrig
funktion som inte bedömts passa in i någon annan kategori. De övriga växlingarna förekommer
45 gånger och utgör 19 %. Dessa följs av de direktiva kodväxlingarna som förekommer 26
gånger och utgör 11 % av alla kodväxlingar. Slutligen kommer de metalingvistiska och poetiska
växlingarna som förekommer två gånger vardera och utgör 1 % var av alla växlingar. Eftersom
kodväxlingar med expressiv funktion saknas helt bland materialet finns denna kategori inte
representerad i diagrammet nedan.

Totalt antal kodväxlingar: 232
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Diagram 2. Antalet kodväxlingar efter funktion.
Den fatiska funktionen är den vanligaste då den förekommer 81 gånger och utgör 35 % av alla
växlingar. Till denna kategori räknas flera längre fraser som används för stilistisk effekt, till
exempel för att skapa gemenskap eller dramatik. För många av de fatiska funktionerna måste
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även den övriga situationen förutom själva talet analyseras, exempelvis var youtubern befinner
sig och vad den gör. I exempel 13 är Thomas utanför bild när han börjar prata och det dröjer
till nedräkningens slut innan han kommer in i bild och visar upp sin outfit, vilket innebär att
kodväxlingen kan klassificeras som att den har en dramatisk effekt och därigenom en fatisk
funktion. Även ord och fraser som skulle kunna sägas på svenska klassas till denna kategori
eftersom de endast används för att skapa en stilistisk effekt. Detta gäller exempelvis ord som
wonderful, satisfying och obviously samt längre fraser som at the moment som alla har svenska
motsvarigheter.
Nedan följer några exempelmeningar där de fatiska funktionerna är understrukna:
13. Outfit coming together in tre två ett.
(Thomas Sekelius, Elle Galan 2018! | Vlogg [sic])
14. Så att nu vet ni det there’s no secret anymore.
(Thomas Sekelius, Elle Galan 2018! | Vlogg [sic])

Att den referentiella kodväxlingsfunktionen, som ofta utgörs av enskilda ord, är den näst
vanligaste och förekommer 76 gånger samt utgör 35 % av studiens kodväxlingsfunktioner
stämmer väl överens med det faktum att ettordsväxlingarna är den vanligaste typen av
kodväxling (se avsnitt 5.1). Några av de engelska ord som har en referentiell funktion och
saknar direkt motsvarighet på svenska är walk-in closet, laidback och flip-screen. Det oftast
förekommande ordet med referentiell funktion är nice som kan användas i flera olika
sammanhang, exempelvis när youtubern vill uttrycka hur någonting ser ut som och det ba ser
inte nice ut för fem öre eller att någonting är bra eller kommer att bli bra som i jag ba Gud vad
nice det ska bli. Vissa fasta fraser såsom good vibes och place to be räknas också som
referentiella eftersom de saknar exakt motsvarighet i svenskan.
Nedan följer några exempelmeningar där de referentiella funktionerna är understrukna:
15. Alltså bara såhära good vibes rakt igenom faktiskt.
(Amir Akrouti, Heldag med Fellsis, Joel & Belle | vlogg)
16. Men gud jag vill ha en sån där outro.
(LakiDoris, Jag har flyttat tillbaka - varför? | Vlogg)
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De övriga växlingarna förekommer 45 gånger och utgör 19 % av det totala antalet kodväxlingar.
I denna kategori finns både enskilda ord som wow och I don’t know, svärord som fucking, shit
och fuck samt fraser som ”and I mean” som inte bedömts passa in i någon av de andra
kategorierna. Den vanligaste övriga växlingen är oh my God som samtliga youtubers använder
i sina vloggar.
Nedan följer några exempelmeningar där de övriga funktionerna är understrukna:
17. Kan du utveckla det här what the hell.
(Thomas Sekelius, Jag vill äta kött omg | Vlogg)
18. Kolla här då shit vad mycket mat oh my God.
(Amir Akrouti, Heldag med Fellsis, Joel & Belle | vlogg)

Den tredje vanligaste funktionen är den direktiva som förekommer 26 gånger och utgör 11 %
av alla kodväxlingar. Den vanligaste kodväxlingen av denna typ är guys som regelbundet
används av Amir Akrouti för att tilltala sina följare (se avsnitt 5.3), vilket kan förklara det
relativt höga antalet av denna kodväxlingsfunktion. De andra direktiva funktionerna som finns
i de andra videoskaparnas vloggar förekommer också när följarna tilltalas, ofta genom att de
frågas om något eller ombes att titta på något som youtubern visar upp, som när LakiDoris säger
”Look at this shit”3 och visar upp sin mat.
Nedan följer några exempelmeningar där de direktiva funktionerna är understrukna:
19. Jag har den här som alternativ också, what do we think?
(Thomas Sekelius, Elle Galan 2018! | Vlogg [sic])
20. Guys vi har ett problem.
(Amir Akrouti, Skämmer ut mig inför snyggingen | vlogg)

Både de metalingvistiska och poetiska funktionerna förekommer minst av alla
kodväxlingsfunktioner med två gånger vardera och utgör var för sig 1 % av de totala
kodväxlingarna. Av växlingarna med metalingvistisk funktion förekommer en av dessa i en av
3

LakiDoris, Jag har fått ett "riktigt" jobb. VLOGG, 24 mars 2018.
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Amir Akroutis vloggar och den andra i en av LakiDoris vloggar. De metalingvistiska
funktionerna, som alltså innebär att språkvalet på något vis kommenteras av talaren själv, ser
ut på följande sätt:
21. Okej så jag kom precis hem och I wanna talk to you guys about something and I’m gonna take this in
English because I’ve got some English followers nej jag skoja trodde du på den nej jag ska ta det på
svenska.
(LakiDoris, Jag har fått ett ”riktigt” jobb. Vlogg)
22. Men sen behöver det inte alltid va over the top så att säga.
(Amir Akrouti, Heldag med Fellsis, Joel & Belle | vlogg)

De poetiska funktionerna, som alltså innebär att talaren har en lekfull eller nyskapande
inställning till språket, används endast av Thomas Sekelius och förekommer två gånger i en och
samma vlogg. I exempel 24 växlar Thomas dessutom mellan svenska, engelska och en
ettordsväxling på spanska när han nämner att de lagar vegetarisk chili con carne without the
carne. De poetiska funktionerna ser ut på följande sätt:
23. Så att don’t spräck your finns.
(Thomas Sekelius, Jag vill äta kött omg | Vlogg)
24. Så att nu lagar vi chili con carne without the carne and with the Quorn.
(Thomas Sekelius, Jag vill äta kött omg | Vlogg)
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5.3 Interna skillnader
Vid en granskning av interna skillnader mellan videoskaparna blir det tydligt att en av dem,
Thomas Sekelius, kodväxlar nästan dubbelt så ofta som alla de andra. Totalt kodväxlar han 90
gånger vilket innebär att 39 % av det totala antalet kodväxlingar kommer från hans vloggar.
Den som kodväxlar näst mest är Felicia Aveklew med 53 växlingar, vilket totalt utgör 23 % av
alla kodväxlingar. Mellan Felicia Aveklew, Amir Akrouti och LakiDoris är det jämnast då
endast sju kodväxlingar skiljer dem åt. Amir Akrouti kodväxlar 48 gånger vilket innebär att
hans växlingar utgör 20 % av de totala kodväxlingarna, medan LakiDoris kodväxlar 41 gånger,
vilket innebär att 18 % av alla kodväxlingar kommer från hennes vloggar. I diagrammet nedan
presenteras hur många gånger respektive youtuber kodväxlar.
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Diagram 3. Antalet kodväxlingar per youtuber.
Av Thomas Sekelius 90 kodväxlingar var 36 stycken (40 %) ettordsväxlingar, 24 stycken (27 %
påhängsväxlingar, 19 stycken (21 %) intrasententiella och 11 stycken (12 %) intrasententiella.
Det stämmer väl överens med resultaten som visades i avsnitt 5.1. Den vanligast förekommande
ettordsväxlingen i Thomas vloggar är nice som ibland kombineras med prefix som i jättenice
och asnice. De flesta ettordsväxlingar är substantiv eller adjektiv, till exempel diamonds och
bombastic, även om några verb också förekommer som exempelvis witnessed och cravar (eng.
crave). Eftersom 21 % av Thomas kodväxlingar är intrasententiella får han anses ha en hög
kompetens i både engelska och svenska. En av de intrasententiella kodväxlingarna är ”Asså is
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this actually happening jag får ju stress”4 som inleds på svenska, växlas till engelska och sedan
återgår till svenska. De intersententiella kodväxlingarna är alltså den ovanligaste typen av
kodväxling bland Thomas vloggar men förekommer ändå fler gånger i hans vloggar än i både
Amir Akroutis och LakiDoris sammanlagt.
När det gäller funktionen hos Thomas kodväxlingar är en majoritet av dessa fatiska med 35
förekomster, vilket totalt innebär att dessa utgör 39 % av alla hans kodväxlingar. Därefter följer
kodväxling med referentiell funktion som förekommer 26 gånger (29 %) och kodväxlingar med
övrig funktion som förekommer 20 gånger (22 %). Slutligen förekommer direktiv kodväxling
7 gånger (8 %) och poetisk 2 gånger (2 %). Varken expressiv eller metalingvistisk kodväxling
finns representerad bland Thomas vloggar.
Av de två poetiska kodväxlingar som förekommer i denna studie återfinns alltså båda i
Thomas vloggar (se avsnitt 5.2). Vid ett tillfälle blandar Thomas svenska och engelska på
följande vis: ”Så att don’t spräck your finns”5 i en slags omvänd växling där de svenska orden
spräcka och finnar böjs enligt engelska regler med exempelvis -s-ändelse för att markera plural.
I den andra kodväxlingen blandas både svenska, engelska och spanska. Den ser ut på följande
vis: ”Så att nu lagar vi chili con carne without the carne and with the Quorn”6 vilket räknas
som ett lekfullt sätt att använda språket på.
Bland de 53 kodväxlingar som förekommer i Felicia Aveklews vloggar är 22 stycken (42 %)
ettordsväxlingar, 6 stycken (11 %) påhängsväxlingar, 14 stycken (26 %) intrasententiella och
11 stycken (21 %) intersententiella. Påhängsväxlingarna är alltså den ovanligaste formen av
kodväxling i hennes vloggar, vilket skiljer hennes kodväxlingar både från Thomas och vad som
redovisades i avsnitt 5.1. Felicia Aveklew har dock den största andelen intrasententiella
kodväxlingar procentuellt sett vilket innebär att även hon får anses ha en hög språkkompetens
i engelska och svenska. Bland ettordsväxlingarna återfinns både substantiv som giveaway och
rant men också verb som steama och adjektiv som pricey och extreme. Många av Felicias
kodväxlingar kan kopplas till mode och saker som vanligtvis förknippas med YouTube som
exempelvis att hon säger views istället för visningar (alltså hur många visningar en video har)
och inleder nya klipp i vloggarna med att säga update eller update time.
När det gäller funktionen hos Felicia Aveklews kodväxlingar är den vanligaste typen fatisk
funktion som förekommer 27 gånger och utgör 51 % följt av växlingar med referentiell funktion
som förekommer 14 gånger och utgör 26 %. Den tredje vanligaste funktionen är den övriga

Thomas Sekelius, Elle Galan 2018! | Vlogg [sic], 22 januari 2018.
Thomas Sekelius, Jag vill äta kött omg | Vlogg, 12 december 2018.
6 Thomas Sekelius, Jag vill äta kött omg | Vlogg, 12 december 2018.
4
5
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kodväxlingsfunktionen som förekommer 10 gånger och utgör 19 %. Därefter följer den
direktiva funktionen som förekommer två gånger och totalt utgör 4 % av alla växlingar. I
Felicias vloggar förekommer varken metalingvistiska, poetiska eller expressiva funktioner
vilket innebär att hennes vloggar innehåller minst variation när det gäller vilka olika typer av
kodväxlingsfunktioner som används, trots att hon är en av dem som kodväxlar mest.
Gemensamt för Felicia och Thomas, som är de som kodväxlar mest, är att de vanligaste
kodväxlingsfunktionerna i deras vloggar är den fatiska följt av den referentiella och sedan
växlingar med övrig funktion.
I Amir Akroutis vloggar förekommer kodväxling 48 gånger. Den vanligaste formen av
kodväxling är ettordsväxlingar som återfinns 34 gånger (72 %) följt av påhängsväxlingar som
förekommer 8 gånger (15 %). De intrasententiella och intersententiella kodväxlingarna
förekommer tre gånger vardera vilket innebär att 6,5 % av kodväxlingarna är intrasententiella
och 6,5 % är intersententiella, vilket innebär att han använder mycket färre växlingar av denna
typ än vad både Thomas Sekelius och Felicia Aveklew gör, samt något färre än LakiDoris. En
majoritet av ettordsväxlingarna i Amirs vloggar är substantiv där guys är det absolut vanligaste
ordet då det förekommer 15 gånger. Anledningen till att just detta ord används så frekvent är
för att Amir använder detta ord när han tilltalar sina följare. Det kan se ut på följande sätt:
”Godmorgon guys och varmt välkomna till en ny video”7 eller ”Asså guys ser ni hur de leker
oavbrutet”8. Ingen av de andra videoskaparna använder regelbundet denna typ av tilltal till sina
följare. I Amirs vloggar finns också några verb med engelskt rotmorfem som böjs efter svenska
regler som i shoutouta och facetuna.
Till skillnad från både Thomas Sekelius och Felicia Aveklews vloggar använder Amir
Akrouti två olika kodväxlingsfunktioner lika mycket. Både den referentiella och den direktiva
funktionen förekommer 15 gånger vardera och utgör 31 % var. Det höga antalet kodväxlingar
med direktiv funktion beror på det regelbundna användandet av guys när följarna tilltalas.
Växlingar med övrig funktion används nio gånger och utgör 19 % och innefattar ord som shit
samt längre fraser som oh my God eller I don’t know. Vidare förekommer åtta kodväxlingar
med fatisk funktion (17 %) och en kodväxling med metalingvistisk funktion (2 %).
LakiDoris är den som kodväxlar minst med 41 förekomster. Även i hennes vloggar är den
vanligaste typen av kodväxling ettordsväxlingarna som används 21 gånger (51 %). Därefter
följer påhängsväxlingarna med 11 förekomster (27 %), de intersententiella kodväxlingarna med
fem förekomster (12 %) och slutligen de intrasententiella som används fyra gånger (10 %).
7
8

Amir Akrouti, Heldag med Fellsis, Joel & Belle | vlogg, 4 april 2018.
Amir Akrouti, Skämmer ut mig inför snyggingen | vlogg, 5 april 2018.
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Bland LakiDoris ettordsväxlingar återfinns både adjektiv såsom basic, nice och wonderful,
substantiv som livestream och smoothie bowl samt verb med engelskt rotmorfem som
facetimear. Trots att hon kodväxlar minst av alla förekommer dock något fler intrasententiella
och intersententiella kodväxlingar i hennes vloggar än i Amir Akroutis.
Bland LakiDoris kodväxlingar är den vanligaste kodväxlingsfunktionen den referentiella
som förekommer 21 gånger vilket utgör 51 %. Därefter följer kodväxlingar med fatisk funktion
som förekommer 11 gånger och utgör 27 %. Kodväxlingar med övrig funktion förekommer sex
gånger och utgör 15 % följt av växlingar med direktiv funktion som förekommer två gånger
och utgör 5 %. Slutligen förekommer en kodväxling med metalingvistisk funktion som utgör
2 % av alla kodväxlingsfunktioner. LakiDoris kodväxling med metalingvistisk funktion är dock
den längsta kodväxlingen i denna studie (se exempel 21) där hon helt växlar över till engelska
i en lång mening.

6. Diskussion och slutsatser
Vid tidigare studier som granskat kodväxling på internet har ofta den skrivna diskursen
undersökts eftersom det mesta på internet förekommer i skriftlig form. De senaste åren har dock
videoplattformen YouTube blivit en av de populäraste sociala medierna där användare kan
ladda upp så kallade videobloggar eller vloggar, vilket möjliggjort att även den talade diskursen
på internet kan undersökas. Syftet med denna studie är således att undersöka hur användningen
av kodväxlingar ser ut på YouTube genom att studera kodväxlingarnas struktur, funktion samt
interna skillnader mellan olika youtubers.
I den första delen av studien undersöktes vilken struktur kodväxlingarna har utifrån följande
frågeställning:
•

Vilka typer av kodväxling används?

Det visade sig att den vanligaste typen av kodväxling är ettordsväxlingarna och att en majoritet
av dessa är substantiv som exempelvis reviews och update, även om både adjektiv och verb
också förekommer. Ett av de vanligaste adjektiven är nice som saknar direkt motsvarighet på
svenska medan morfologiskt integrerade verb som shoutouta, facetimea och cravar också
förekommer. Många av de verb som är morfologiskt anpassade på detta vis kan kopplas till
modern teknik eller sociala medier. Eftersom dessa fenomen inte funnits i så många år skulle
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det kunna förklara varför de ännu inte försvenskats ordentligt. Om några år kanske orden finns
med i SAOL och stavas fejstajma och krejva istället.
Näst vanligast är påhängsväxlingar som wow, yes och oh my God. Dessa förekommer främst
i början och i slutet av meningar och liknar till stor del ettordsväxlingarna. Därefter följer de
intrasententiella kodväxlingarna som enligt bland annat Poplack (1980, refererad i Börestam &
Huss 2001) är den svåraste typen av kodväxling som endast används av riktigt skickliga talare.
Den intersententiella kodväxlingen visade sig vara den typ som används minst. Att den
intrasententiella kodväxlingen är vanligare än den intersententiella, trots att den anses kräva en
högre språkkompetens, kan tolkas som ett tecken på att de youtubers som inkluderats i denna
studie har mycket goda språkkunskaper i både engelska och svenska.
I denna studie delades kodväxlingarna in i fyra olika kategorier. Som nämnts i avsnitt 2 finns
det studier där indelningarna istället gjorts på andra sätt, exempelvis Park (2004) och Falk
(2013) där ettordsväxlingar räknas som intrasententiella om de förekommer inom satser och
således är den vanligaste typen av kodväxling i deras studier. Om samma indelning hade
applicerats på denna studies kodväxlingar hade resultatet med säkerhet sett annorlunda ut, och
intrasententiella kodväxlingar hade istället varit vanligast. Detsamma gäller Poplacks (1980)
morfemvillkor som inte använts i denna studie eftersom det flertalet gånger blivit motbevisat.
Vidare undersöktes kodväxlingarnas funktion utifrån följande frågeställning:
•

Vilka funktioner har kodväxlingarna?

I denna studie kategoriserades kodväxlingarna enligt de funktioner som beskrivs av Appel &
Muysken (1987, refererad i Börestam & Huss 2001) men även när det gäller kategorisering av
kodväxling utifrån funktion finns det andra sätt att göra indelningen på, exempelvis enligt
Gumperz (1982), vilket kan ge vitt åtskilda resultat. Den vanligaste funktionen hos
kodväxlingarna i denna studie enligt Appel & Muyskens (1987, refererad i Börestam & Huss
2001) kodväxlingsfunktioner är den fatiska som innebär att talaren kodväxlar för stilistisk effekt
för att exempelvis skapa dramatik eller gemenskap. Bland de kodväxlingar med fatisk funktion
som förekommer i studien utgörs många av ord eller uttryck som har en svensk motsvarighet
och alltså endast används av stilistiska skäl. Till exempel används special istället för speciell
och at the moment istället för just nu, vilket skulle kunna förklaras med att youtubern
identifierar sig med den grupp som talar engelska eller helt enkelt använder ett engelskt ord för
att den kan (se även avsnitt 3.1). Det är också möjligt att youtubern ibland glömmer bort det
svenska ordet eller helt enkelt är så van att använda det engelska ordet att det yttras automatiskt.
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Så kan vara fallet när reviews används istället för recensioner eller när business meeting ersätter
affärsmöte.
Därefter följer kodväxlingar med referentiell funktion som innebär att talaren saknar ord för
det som ska benämnas och därför använder ett ord från ett annat språk för att över huvud taget
kunna referera till vad hen menar. Detta kan bero på bristande språkkunskaper eller att ordet
helt enkelt inte existerar i det aktuella språket. Några exempel på kodväxlingar med denna
funktion från studiens resultat är roadtrip, nice och cheat days som alla saknar direkta
motsvarigheter på svenska. Av dessa ord är många relaterade till mode och skönhet som runway
och highlight, handlar om youtuberns videoutrustning som i flip-screen eller vanliga fenomen
på YouTube som haul eller giveaway.
Den tredje vanligaste kodväxlingsfunktionen kommer inte från Appel & Muysken (1987,
refererad i Börestam & Huss 2001) utan skapades som ett komplement för att kunna
kategorisera de kodväxlingar som inte bedömts passa in i de andra kategorierna. Växlingarna
med övrig funktion utgörs av svärord, interjektioner och kortare fraser som oh my God, I guess
och I don’t know. Att denna funktionskategori utgjorde en så stor del av alla kodväxlingar kan
förklaras med att uttryck som oh my God är väldigt vanliga i svenskan. Flera youtubers svär
också på engelska i sina vloggar, kanske för att svordomar på ett annat språk inte har samma
tyngd som svordomar på svenska.
Den direktiva kodväxlingsfunktionen används när talaren vill styra lyssnarens
uppmärksamhet och används främst av Amir Akrouti när han tilltalar sina följare med guys
vilket utgör mer än hälften av alla direktiva kodväxlingar. Den metalingvistiska och poetiska
funktionen används minst av alla i denna studie (förutom den expressiva som inte förekommer
alls). Att dessa funktioner används minst kan förklaras med att de är väldigt specifika och att
fenomenen som de beskriver är relativt ovanliga.
Slutligen undersöktes interna skillnader utifrån följande frågeställning:
•

Finns det skillnader mellan hur kodväxling används bland olika youtubers?

Det visade sig finnas stora skillnader mellan respektive youtuber när det kommer till deras
kodväxling. Thomas Sekelius är den som kodväxlar mest med 90 förekomster. Detta är mer än
både Amir Akrouti och LakiDoris tillsammans då de kodväxlar 48 respektive 41 gånger var.
Den som kodväxlar näst mest är Felicia Aveklew med 53 förekomster, men även jämfört med
henne kodväxlar Thomas Sekelius mycket oftare. Det är däremot svårt att besvara varför en
person kodväxlar mer än en annan. Troligtvis beror det på en rad faktorer såsom en högre
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språkkompetens och en större önskan att identifiera sig med en viss grupp. Det kan dock
konstateras att resultatet hade varit mycket jämnare om Thomas Sekelius vloggar inte hade varit
en del av denna studie, vilket är ett tecken på att användningen av kodväxlingar skiljer sig från
person till person och kan variera mycket, trots att exempelvis alla youtubers i denna studie
anses tvåspråkiga, vilket ses som ett krav för att kunna kodväxla (Sharp 2001:9).
Gemensamt för alla youtubers är att ettordsväxlingar är vanligast även vid en intern
jämförelse. Därefter är påhängsväxlingar vanligast för alla utom Felicia Aveklew som istället
växlar intrasententiellt näst mest och påhängsväxlar minst av alla. Den tredje vanligaste typen
av kodväxling för Thomas Sekelius är den intrasententiella medan Felicia Aveklew och
LakiDoris har intersententiell kodväxling på tredje plats. Bland Amir Akroutis vloggar är intraoch intersententiell kodväxling lika vanligt förekommande. Procentuellt sett har Felicia
Aveklew den största andelen intrasententiella kodväxlingar, men om endast antalet räknas
förekommer de flest gånger i Thomas vloggar.
Vid en intern jämförelse av de kodväxlingsfunktioner som används så stämmer de vanligaste
typerna till stor överens med det generella resultatet. Bland Thomas Sekelius vloggar är den
vanligaste funktionen den fatiska följt av den referentiella och den övriga. Därefter följer den
direktiva och slutligen den poetiska vilken han däremot är ensam om att använda. Felicia
Aveklews kodväxlingsfunktioner ser i stort sett likadana ut förutom att hon varken använder
kodväxlingar med poetisk eller metalingvistisk funktion, vilket innebär att hon totalt använder
färre funktionstyper än de andra. Bland Amir Akroutis vloggar är kodväxlingar med referentiell
och direktiv funktion lika vanligt förekommande, följt av växlingar med övrig funktion, fatisk
funktion och slutligen en metalingvistisk kodväxling. Det stora antalet kodväxlingar med
direktiv funktion beror på det regelbundna användandet av guys. LakiDoris vanligaste
kodväxlingsfunktion är den referentiella följt av den fatiska, övriga, direktiva och slutligen den
metalingvistiska som förekommer en gång. Den expressiva funktion som beskrivs av Appel &
Muysken (1987, refererad i Börestam & Huss 2001) har inte återfunnits alls bland studiens
material.
Eftersom engelsk-svensk kodväxling på YouTube tidigare inte undersökts erbjuder denna
småskaliga studie en första inblick i hur fenomenet tar sig uttryck på denna sociala
videoplattform, men området är långt ifrån färdigutrett. Vidare studier skulle kunna undersöka
ett ännu större videomaterial från fler youtubers för att kunna dra mer generella slutsatser,
studera andra typer av videor eller undersöka kodväxling utifrån faktorer såsom ålder och kön.
Det vore också intressant att veta om videoskaparna själva är medvetna om sina kodväxlingar
och varför de själva tror att de använder dem.
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7. Sammanfattning
I denna uppsats har engelsk-svensk kodväxling i vloggar publicerade på videoplattformen
YouTube av så kallade youtubers undersökts. I Josephson (2013:69) förklaras att fenomenet
kodväxling uppstår när det växlas mellan engelska och svenska i samma eller nästan samma
samtals- eller skrivsituation. Tidigare studier som undersökt kodväxlingar har gett varierande
resultat då olika analysmodeller och definitioner använts. I exempelvis Park (2004) och Falk
(2013) är den intrasententiella kodväxlingen mest förekommande, medan ettordsväxlingar är
vanligast i Areschoug (2016).
Syftet med denna studie har varit att undersöka kodväxling på YouTube genom att granska
vilken typ av kodväxling som används, vilken funktion den har samt vilka skillnader i
kodväxling som finns mellan olika youtubers. Kodväxlingar beskrivs som en av tre typer av
engelskt inflytande som tillsammans med lånord och domänförlust är närvarande i det svenska
samhället (Josephson 2004:7), medan allt fler identifierar sig kulturellt med den grupp som talar
engelska (Lainio 2013:303).
För att över huvud taget kunna kodväxla krävs att talaren är tvåspråkig (Sharp 2001:9). Vem
som anses tvåspråkig och hur tvåspråkighet ska definieras har dock diskuterats flitigt och några
vedertagna avgränsningar finns inte att tillgå. Samtliga youtubers i denna studie anses dock ha
en successiv tvåspråkighet då alla fått sin primära kunskap från skolans undervisning istället
för hemifrån. Vidare har distinktionen mellan lånord och kodväxlingar visat sig viktig vid
studier om kodväxling, där lånord beskrivs som allmänt förekommande, morfologiskt och
fonologiskt integrerade samt att de används av enspråkiga personer (Norrby & Håkansson
2015:226). I denna studie räknas engelska ord som kodväxlingar om de inte finns listade i
SAOL (2015) eller i nyordslistor från 2010–2017.
För att undersöka kodväxlingarnas grammatiska struktur kan flera olika analysmodeller
användas. I denna studie används en modell som presenteras i Lainio (2013) och som utgår från
Poplacks (1980) tre huvudkategorier påhängsväxlingar, intrasententiella och intersententiella
kodväxlingar men med en tilläggskategori i form av ettordsväxlingar. Även när det gäller
kodväxlingsfunktioner finns flera olika kategoriseringar att tillgå. I denna studie har Appel &
Muyskens (1987, refererad i Börestam & Huss 2001) generella klassificering använts där
kodväxlingarna delas in efter referentiell, direktiv, expressiv, fatisk, metalingvistisk och poetisk
funktion. Ytterligare en kategori i form av övrig funktion skapades också eftersom vissa
kodväxlingar inte passade in i övriga kategorier.
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Studiens material består av åtta vloggar mellan 15–25 minuter långa som publicerats på
YouTube mellan november 2017 och april 2018. Två vloggar var har hämtats från fyra olika
YouTubers vid namn Amir Akrouti, Felicia Aveklew, LakiDoris och Thomas Sekelius.
Anledningen till att just vloggar valdes är för att de vanligtvis saknar manus vilket innebär att
talet är fritt och går att analysera. Materialet har transkriberats där kodväxlingar förekommer
och fyra korpusar, en för varje youtuber, har skapats. Totalt består studien av 232 kodväxlingar
som kategoriserats utifrån grammatisk struktur och funktion inom respektive korpus för att
slutligen jämföras sinsemellan.
I studiens resultat framkommer att ettordsväxlingar är den vanligaste typen av kodväxlingar
på YouTube då de förekommer 113 gånger och utgör 49 % av alla kodväxlingar. Den vanligaste
kodväxlingsfunktionen är den fatiska som används för stilistisk effekt och förekommer 81
gånger, vilket utgör 35 % av alla funktioner. Den interna jämförelsen som genomfördes sist
visar att Thomas Sekelius är den youtuber som kodväxlar allra mest, följt av Felicia Aveklew,
Amir Akrouti och slutligen LakiDoris.
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