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Abstrakt 
I denna uppsats undersöks kodväxling mellan svenska och engelska i två avsnitt av 

podden Har du sagt A får du säga B. Syftet är att undersöka kodväxlingens frekvens, 

funktion, typer och mönster och beskriva dessa faktorer utifrån tidigare forskning om 

kodväxling.  

I de två poddavsnitten förekommer sammanlagt 94 exempel på kodväxlingar under 

totalt 100 minuter. Den vanligaste kodväxlingsfunktionen är den stilistiska eller fria 

funktionen och den används mest för att markera en samtalsstil och en relation till det 

engelska språket. Detta eftersom det finns motsvarande svenska ord som talarna hade 

kunnat använda istället. Kodväxlingen i den undersökta podden verkar också fungera 

som en identitetsmarkör på flera sätt. Den vanligaste typen av kodväxling är 

ettordsväxlingar där de flesta är anpassade till den svenska syntaxen. Substantiv är den 

vanligaste ordklassen bland kodväxlingarna, men även andra ordklasser förekommer. 

 
Nyckelord 
Kodväxling, podcast, kodväxlingsfunktioner, kodväxlingstyper, identitetsmarkörer, 
engelska, svenska, influencer. 

 
 

Engelsk titel 
”Oh, my God, this it´s like the best thing I´ve ever seen” An investigation of 
codeswitching in the podcast called ”Har du sagt A får du säga B” 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Försök ba att inte bidra, det är fett obekvämt att bli cut out…” ” Aa…” 
”[…], med skitsnack, för det blir sån slap in the face.” ” Aa, och 
alla vet att det är fett osexigt att snacka skit.” 

 
Den här uppsatsen inleds med en kort dialog av huvudpersonerna för den här 

undersökningen, Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso. Dialogen är tagen ur ett avsnitt i 

deras podd Har du sagt A får du säga B där det förkommer flera exempel på kodväxling 

mellan engelska och svenska. 

 
Denna uppsats undersöker kodväxling i en form av sociala medier som i vardagligt tal 

kallas för podd och det är en medieform som ständigt växer. Ordet ”podd” kommer från 

det engelska ordet podcast. Det finns relativt lite forskning om denna medieform och är 

därför är språkanvändning i poddar intressant att undersöka. Det finns en del forskning 

om så kallade bloggtexter, men det finns ingen specifik forskning på poddar som är en 

muntlig form av blogg, detta möjligen eftersom utvecklingen inom detta område har 

varit mycket snabb. 

 
Kodväxling är ett fenomen som uppstår när ett språk blandas in i ett förstaspråk (Lainio 

2013:275). Det kan handla om enstaka ord eller hela eller delar av fraser där man 

använder utländska ord eller utryck istället för befintliga svenska. Det finns många 

anledningar till kodväxling och den kan användas för att ge en ökad effekt av det man 

vill säga, men det kan också användas som en slags identitetsmarkör (Gunnarsdotter 

Grönberg 2013:257). 

 
Enligt internationell forskning om tvåspråkighet är kodväxling en viktig och naturlig del 

av ungdomsspråket (Aarsæther 2013:105) och kodväxlingen är en medveten eller 

omedveten handling som inte bör förväxlas med en bristande språkbehärskning (Lainio 

2013:278). Tvärtom är det dokumenterat att de som kan kodväxla mellan två språk ofta 

behärskar båda språken mycket väl (Aarsæther 2013:105). Med ungdomsspråk menas 

det språk som talas under ungdomstiden (13–24 år) och som är starkt förknippat med 

småord som ba, typ och liksom samt slangord som exempelvis chilla. Ungdomsspråket 
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innehåller också många låneord, svordomar och en hel del kreativitet som driver det 

svenska språket framåt (Kotsinas 2004:25). 

 
Kodväxlingen har också en central roll inom språkkontaktforskningen. Genom studier 

av kodväxlingar har forskning visat att tvåspråkiga berikar sin kommunikation när de 

använder sig av två språk i sina samtal. De tvåspråkiga kan därmed berika båda språken 

och därmed också utveckla dem framåt (Lainio 2013:275). 

 
Denna studie undersöker engelska ord eller uttryck som blandas in i det svenska 

språket, alltså kodväxling till det engelska språket. Det engelska språket tar alltmer plats 

i det svenska språket, framför allt muntligt, men även i det skrivna språket (Stålhammar 

2010:22–24). Engelskan är också vår största långivare av nya ord och många ser 

engelskan som ett hot mot svenskan men kodväxling är något annat, eftersom det ofta 

finns motsvarande ord eller uttryck på svenska som talaren medvetet eller omedvetet 

väljer bort. Dock finns det exempel på när kodväxling är nödvändig då det inte finns 

motsvarande svenska ord (Stålhammar 2010:22–24). 

 
Kodväxling mellan engelska och svenska är intressant att undersöka hos de individer 

som har svenska som förstaspråk, eftersom engelska egentligen inte är något 

andraspråk, utan har en speciell ställning som världsspråk eller mediaspråk (Stålhammar 

2010:36). 

 
I den här studien använder jag mig av närstudier på de samtal och de kodväxlingar som 

förekommer under två avsnitt av podden Har du sagt A får du säga B. Samtalen 

undersöks noggrant för att identifiera kodväxlingar samt kategorisera dessa efter 

frekvens, funktion, typ och mönster. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka förekomsten av kodväxling och vilka funktioner 

kodväxling fyller i podden Har du sagt A får du säga B. För att precisera syftet utgår 

jag från följande frågeställningar: 

 
• Med vilken frekvens förekommer kodväxling i podden? 

• Vilka funktioner har kodväxlingen? 
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• Hur kan poddens kodväxling beskrivas utifrån de olika typer och mönster av 

kodväxling som beskrivs i tidigare forskning av kodväxling? 

 
1.3 Disposition 

 
Studien har delats in i sju kapitel där inledningsvis bakgrund, syfte och frågeställningar 

presenteras för att få överblick över uppsatsämnet. Därefter presenteras det material och 

den metod som används i studien för att bemöta frågeställningarna samt ett avsnitt om 

material och metodkritik. Efter detta redovisas tidigare forskning i ämnet med relevans 

för studien.  

 

Efter presentationen av tidigare forskning presenteras de teoretiska utgångspunkterna. 

Först ges beskrivningar av tvåspråkighet och fenomenet kodväxling och efter det går 

kapitlet över till en beskrivning av kodväxlingens funktion och roll som 

identitetsmarkör. Vidare beskrivs kodväxlingens typer och mönster och engelskans roll 

i det svenska språket. Teoridelen avslutas med en beskrivning av poddmediet och 

influencers. Därefter redogörs för studiens resultat uppdelat i sex olika avsnitt.  

 

Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion kring resultatet kopplat till de 

teoretiska utgångspunkterna. 

 
2 Material och metod 

 
I det här kapitlet presenteras studiens material och den metod som används för att 

besvara uppsatsens frågeställningar samt material- och metodkritik. 

 
2.1 Material - podden “Har du sagt A får du säga B” 

 
Materialet består av två avsnitt av podden Har du sagt A får du säga B. Avsnitten är 

utgivna av Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf och det första avsnittet publicerades den 

11 februari 2019. Avsnittet pågår under 47 minuter och har rubriken Sluthippa och 

hångel. Det andra avsnittet är publicerat den 25 februari 2019 och har namnet Man 

måste unna sig inte nunna sig och pågår under 53 minuter. Den inledande reklamen och 

den reklam som är i mitten av avsnitten är inte inkluderade i undersökningen. 

 
Att just denna podd valts ut beror på att det är en av Sveriges största poddar, med cirka 

200 000 lyssnare per vecka och totalt från och med att de startade sin podd den 23 

november 2017, har de haft ca 2 miljoner lyssningar. De publicerar ett avsnitt per vecka 
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och avsnitten är nummer 64 respektive 66 i utgivningsordningen och utgivna under 

februari månad 2019. 

 
Podden är offentlig och tillgänglig och finns att hämta på ett flertal poddportaler bland 

annat här: https://podcasts.nu/poddar/alice-bianca-har-du-sagt-a-far-du-saga-b 

 
Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso är två medieprofiler som fått genomslag med bland 

annat stora Instagramkonton med 256 000 respektive 1 miljon följare (25 maj 2019). De 

skriver också bloggar och är aktiva i sociala medier. Bianca är dessutom en av 

huvudpersonerna i Wahlgrens värld, en reality-tv-serie som sänds i kanal 5. 

 
Alice och Bianca talar om vardagliga händelser i sin podd och är inte specificerade på 

något speciellt ämne, utan de talar fritt efter hur deras liv ser ut och vad som händer 

omkring dem. De beskriver själva sin podd som en podd där inget ämne är förbjudet. En 

del marknadsföring förekommer och är tydlig, medan det även förekommer ”dolt” 

mellan raderna. Alice är född 1996 och Bianca år 1994 och i deras podd används ett 

avslappnat vardagsspråk som inte är särskilt formellt, utan samtalet är spontant och 

liknar ett samtal de skulle ha haft även utanför inspelningen. 

 
Eftersom båda är unga kvinnor och stora medieprofiler, med många ”följare”, kallas de 

för influencers. Detta eftersom de i sin podd till viss del påverkar andra individer och 

eftersom en influencer många gånger agerar som en förebild, är det många som vill 

efterlikna dem, till exempel i språkanvändning och sätt att föra ett samtal framåt. En 

influencer, som driver en podd, har ett starkt marknadsföringsperspektiv i sin 

produktion och det finns stora möjligheter att tjäna pengar. Reklam och marknadsföring 

vävs in i samtalen, och är ofta är riktade mot en viss målgrupp. 

 
2.2 Metod 

 
För att besvara frågeställningarna genomförs analysen stegvis i följande ordning: 

• grovtranskribering av samtalen 

• identifiering av kodväxlingar 

• analys av kodväxlingens funktioner 

• identifiering av typer, mönster och ordklasser och analys av dessa. 
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För att kunna analysera materialet har de delar där kodväxling förekommer 

grovtranskriberats. Enligt Norrby (2014:99) så räcker det med en grovtranskribering om 

syftet bara är att analysera innehållet av det som sägs. Med grovtranskribering menas 

enligt Norrby (2014:101) att man följer skriftspråkets konventioner och en sådan 

transkribering innehåller inga onödiga tecken som gör texten svårläst. Därför har pauser 

och andra samtalsmarkörer som förekommer inte markerats, om de inte är viktiga för 

samtalet. 

 

Genom att noggrant studera samtalet och identifiera engelska ord och fraser räknas deras 

frekvens. För att säkerställa att ett markerat ord eller en fras är en form av kodväxling 

granskas orden i förhållande till Svenska akademiens ordlista samt ytterligare hjälpmedel i 

form av ordböcker och annan expertis, som till exempel Språkrådets resurser. Fraser som 

består av fler än ett ord räknas som ett exempel på kodväxling. 

 
Materialet studeras också utifrån vilken funktion de engelska orden eller fraserna har i 

texten. Dels genom att se funktionen innefattas av någon av kategorierna förtydligande, 

effekthöjande eller behov (Montes-Alcalá 2012:75) dels genom att se om kodväxlingen 

är någon form av identitetsmarkör (Kotsinas 1998:19ff). Kodväxlingens funktioner 

presenteras närmare i avsnitt 4.2.2 och kodväxling som identitetsmarkör i avsnitt 4.2.3. 

 
Kodväxlingens olika typer identifieras och delas in i fyra olika kategorier: tagväxlingar, 

intersententiella, intrasententiella och ettordväxlingar (Lainio 2013:288). Dessa 

kategorier presenteras mer ingående i avsnitt 4.2.4. 

 

För att kunna beskriva och diskutera kodväxlingens mönster i den aktuella podden 

analyseras huruvida kodväxlingen består av ett ord eller om de är flerordiga (externa 

eller interna). Detta studeras också genom närstudier av samtalet. Dessutom analyseras 

om någon ordklass är särskilt framträdande för kodväxling. 

 

2.3 Material- och metodkritik 
 

I den här uppsatsen kan jag undersöka hur kodväxlingen ser ut i två avsnitt av Har du 

sagt A får du säga B. För att få en mer heltäckande analys av kodväxling i poddar 
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behöver man även inkludera andra poddar, vilket inte ryms inom denna 

kandidatuppsats. Man kan också välja att inkludera fler avsnitt för att få ett bredare 

resultat, men eftersom analysmetoden som används är tidskrävande är det lämpligt att 

välja två avsnitt för den här typen av uppsats. Uppsatsen undersöker ett samtal mellan 

två kändisar med en stor lyssnargrupp, vilket också kan påverka samtalet. Det hade även 

varit intressant att undersöka deras samtal utanför sändning och se om det påverkar 

kodväxlingen eller två mindre kända unga kvinnor som inte talar inför publik. Möjligen 

hade resultatet då sett annorlunda ut. 

 
3 Tidigare forskning 

 
Det finns en del tidigare forskning gällande kodväxling i samtal och texter, men inte när 

det gäller kodväxling i poddar och därför kommer mina teorier vara begränsade. För även 

om kodväxling har förekommit mycket länge, var det inte förrän under 1970-talet som 

forskare började intressera sig för ämnet och ta det på allvar. Tidigare ansågs kodväxling 

som ett tecken på bristande språkkompetens (Myers-Scotton 2009:473). Tvärtom är det nu 

dokumenterat att tvåspråkiga som kodväxlar mycket behärskar de språk de växlar mellan 

mycket väl (Aarsæter 2003:105) och idag finns det många forskare som anser att 

kodväxling och tvåspråkighet är fullt naturligt och något som används av en majoritet av 

jordens befolkning (Lainio 2013:275). 

 
Gumperz (1982) var en av de första forskare som gjorde termen code-switching och 

fenomenet känt. Han skiljde då mellan situtionell och metaforisk kodväxling och tittade på 

kodväxling bland tvåspråkiga. Med den situtionella kodväxlingen menar han att 

kodväxlingen kan utlösas av att man byter samtalspartner, samtalsämne eller kontext (yttre 

faktorer) medan den metaforiska kodväxlingen sker beroende på språkliga faktorer hos 

talaren. Detta har dock kritiserats av bland annat Kamwangamalu (2010:123). Detta 

beroende på att det anses som tvivelaktigt att kunna kategorisera kodväxlingen enligt dess 

funktion i samtalet, eftersom klassificeringen inte tar hänsyn till att språket är dynamiskt 

och att ingen använder språket på samma sätt.  

 

I senare studier av Gumperz (1982) tar han själv avstånd från den typen av indelning och 

presenterar istället teorin om att tvåspråkiga växlar mellan sina två språk av funktionella 

skäl på samma sätt som enspråkiga växlar mellan olika språkstilar. Vem som anses som 

tvåspråkig och hur tvåspråkighet definieras har dock diskuterats flitigt och kriterierna 

varierar även inom språkkontaktforskningen (Lainio 2013:276). Börestam & Huss
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(2001:47) beskriver tvåspråkigheten som primär eller sekundär som beskriver hur en 

individ blivit tvåspråkig där den primära tvåspråkigheten innebär en naturligt förvärvad 

språkkompetens, till exempel när ett barn lär sig ett språk i hemmet och den sekundära 

tvåspråkigheten innebär en språkkompetens som förvärvats genom undervisning. 

 
Montes-Alcalá (2012:75) har sedan utvecklat och modifierat Gumperz (1982) strategier 

när hon utgick från kodväxlandets funktionella aspekter och kategoriserat det i sju 

kategorier: citat, tags, förtydliganden, lexikaliska, stilistiska, aktiverande och emfatiska 

kodväxlingar och dessa funktioner presenteras närmare i avsnitt 4.2.2 och är den 

kategoriseringsmodell denna studie utgår från när man tittar på kodväxlingens 

funktioner. 

 
Andra tongivande forskare som har berört ämnet kodväxling är till exempel forskarna 

Myers-Scotton (2009) och Poplack (2012) som har tittat på kodväxlingens olika typer. 

Poplacks kategorisering av typer av kodväxling beskrivs närmare i avsnitt 4.2.4 och där 

beskrivs även den utveckling av kategoriseringsmodellen som Lainio (2013) gjorde och 

som utgör den modell som används i studien. 

 
Inom svensk forskning har Ulla-Britt Kotsinas (1998) bedrivit omfattande forskning 

inom området ungdomsspråk där kodväxling har en betydande roll. Hon har också tittat 

på kodväxlingen som en identitetsfunktion, något som undersöks i den här studien och 

beskrivs närmare i avsnitt 4.2.3 

 
I de allra flesta fall har forskningen av kodväxling online genomförts på skriftligt 

material, men det finns de som genomfört forskning även på muntlig kodväxling. 

Gustavsson (2018) har genomfört en studie om kodväxling på Youtube där svensk- 

engelsk kodväxling i vloggar undersöks. Syftet var här att undersöka kodväxlingarnas 

struktur, funktion och interna skillnader. Gustavsson kom bland annat fram till att 

ettordsväxlingarna var den vanligaste typen av kodväxling och majoriteten av 

kodväxlingarna har en fatisk funktion. Det innebär ett stilbyte i samtalet och motsvarar 

metaforisk kodväxling (Gustavsson 2013:13). Hon kom fram till att ordklassen 

substantiv var vanligast bland de kodväxlande orden i vloggarna. 
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2 Teorier 
 

I detta kapitel presenteras teorier och analysverktyg inom området kodväxling samt 

forskning om engelskans inflytande i det svenska språket. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av begreppen tvåspråkighet och kodväxling och går sedan vidare med vilka 

funktioner kodväxlingen kan ha samt på vilket sätt kodväxling kan vara en 

identitetsmarkör. Vidare beskrivs kodväxlingens olika typer som inriktar sig på vad, när 

och hur man kodväxlar. Därefter beskrivs engelskans inflytande i svenskan följt av ett 

avsnitt om ungdomsspråk. Teoriavsnittet avslutas med en beskrivning av poddmediet 

och fenomenet influencers. 

 
4.1 Tvåspråkighet 

 
Enligt Sharp (2001:9) anses tvåspråkighet vara en nödvändighet för kodväxling. Vad 

som anses som tvåspråkighet går dock isär även inom språkkontaktsforskningen (Lainio 

2013:276). I Börestam & Huss (2001:47) beskrivs tvåspråkighet som primär eller 

sekundär. Den primära tvåspråkigheten innebär en naturligt förvärvad språkkompetens 

som man lär sig i hemmet som barn. Den sekundära språkkompetensen däremot 

förvärvas genom undervisning. 

 
Alice och Bianca, som är huvudpersonerna för denna studie, har båda en sekundär 

tvåspråkighet när det gäller det ursprung deras tvåspråkighet har, eftersom ingen av dem 

har lärt sig engelska hemifrån. Språkkompetensen har förvärvats genom undervisning i 

skolan. Det är dock svårt att bedöma deras språkliga kompentens, men eftersom 

tvåspråkighet anses som ett krav för att kunna kodväxla får de ses som tvåspråkiga i denna 

studie (jfr Sharp 2001:9). 

 
4.2 Kodväxling 
Kodväxling, på engelska code-switching, är ett fenomen som uppkommer när svenska ord 

byts ut mot utländska ord eller ibland hela fraser. Park (2004:312) har följande definition 

av kodväxling: 

Ett vanligt fenomen hos två eller flerspråkiga är att de använder olika 

språk i olika situationer. Ett annat fenomen är att de växla mellan språk i 

en och samma kontext. Denna omväxlande användning av mer än ett 

språk i ett och samma samtal kallas kodväxling. 
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Myers-Scotton (2009:29) säger att den vanligaste definitionen av kodväxling är ”the use of 

two language varieties in the same conversation”. Det är alltså inte tal om låneord, utan när 

engelska ord eller fraser som används istället för befintliga svenska, för att till exempel ge 

mer effekt eller markera identitet (Kotsinas 1998:19ff). Kodväxling sker alltså när två eller 

flera språk blandas inom en och samma mening och är en medveten eller omedveten 

handling som inte bör förväxlas med bristande språkbehärskning (Lainio 2013:278). 

Tvärtom är det dokumenterat att tvåspråkiga som kodväxlar mycket behärskar språken de 

växlar mellan mycket väl (Aarsæther 2003:105). 

 

Cromdal och Edvardsson (2003:113) definierar begreppet kodväxling som ”en 

komponering av två språk som uppfattas och tolkas som en lokalt meningsfull händelse av 

deltagarna”. Författarna menar att kodväxlingen kan ge en extra möjlighet för tvåspråkiga 

att berika sina samtal i jämförelse mot enspråkiga. De menar också att det är en 

samtalstekniksresurs som tvåspråkiga använder sig av för att planera sitt sociala samspel. 

På så sätt blir alltså kodväxling en resurs som de tvåspråkiga äger. 

 

Gumperz (1982:59) beskriver kodväxling som” kodväxling i samtal är en kombination av 

två koder där avsnitt av tal inom samma talutbyte hör till två olika grammatiska system 

eller delsystem” Han menar att kodväxling är en strategi för att nå ett visst intryck och att 

kodväxlingen då kan fungera som en symbol för gruppidentitet och solidaritet. Detta är en 

form av sociolingvistiskt perspektiv. 

 
4.2.2 Kodväxlingens funktioner 

 
Kodväxling i ett samtal kan ha flera olika funktioner, delvis identitetsmarkerande som 

kommer att beskrivas längre fram i uppsatsen men det finns även andra funktioner. 

Gumperz (1982) betraktar kodväxlingar som kontextualiseringsmarkörer (Norrby & 

Håkansson 2015:29). Han menar att man genom att skifta mellan två språk kan ge en 

extra möjlighet att uttrycka sig på genom till exempel citera, förtydliga eller betona 

något. 

 
Montes-Alcalá (2012:75) har utvecklat och modifierat dessa strategier när hon 

undersökte kodväxlandets funktionella aspekter. Hon delade upp dem i sju olika 

kategorier: citat, tags, förtydliganden, lexikaliska, stilistiska, aktiverande och emfatiska 
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kodväxlingar. Montes-Alcalás (2012:75) kategorisering används som analysverktyg för 

att undersöka kodväxlingens funktion i den här studien. 

 
Citaten används då den som talar vill citera något som tidigare sagts eller skrivits. Dessa 

kan göras både indirekt och direkt på det andra språket och är en form av effekthöjande 

funktion. 

 
Tags består ofta av svordomar, idiomatiska uttryck och andra typer av utfyllnadsord. 

Dessa är ofta svåra att översätta. Detta är en form av behovsfunktion. 

 
Den förtydligande kodväxlingen har som funktion att förtydliga och förklara något och 

den aktiverande kodväxlingen kommer till följd av ett annat utlösande ord eller uttryck. 

Ett språkskifte sker då till samma språk som det ”utlösande” ordet eller uttrycket. Detta 

kan ske mitt i en mening. 

 
Lexikalisk kodväxling innebär kodväxling på ettordsnivå. Montes-Alcala menar att 

denna typ av kodväxling kräver goda språkkunskaper i båda språken. Det kan handla 

om att ordet saknar motsvarighet på svenska. Det kan också bero på att ett föremål eller 

en företeelse är starkt förknippad med att annat språk. Man vill alltså hellre behålla dess 

ursprunglighet för att skapa en trovärdighet. Den lexikaliska kodväxlingen kan dock 

också bero på att den som talar har en lucka i sitt ordförråd och är en typ av 

behovsfunktion. 

 
Stilistisk/fri kodväxling har inte någon tydlig funktion. De är antingen en kombination 

av flera funktioner eller så är den enbart stilistisk. Med den stilistiska kodväxlingen kan 

man markera sin relation till två språk eller till en viss kultur 

 
Den emfatiska kodväxlingen görs för att betona eller förstärka något. Detta kan ske 

genom enbart ett ord eller med hela fraser och meningar och har en effekthöjande 

funktion. 

 
4.2.3 Kodväxling som identitetsmarkör 

 

Kodväxling används av människor för att markera sin identitet och kan användas för att 

visa vilka grupper man vill identifiera sig med. Språket varierar beroende på vem man 
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pratar med och i vilken situation. Vi använder oss också av språket för att markera vilken 

grupptillhörighet man vill befinna sig i gällande ålder, kön och social status (Kotsinas 

1998:19ff). Detta beskriver även Gumperz (1982:59) då han menar att kodväxlingen är en 

strategi för att markera identitet eller solidaritet. Detta är särskilt utmärkande i 

ungdomsspråket som beskrivs närmare i avsnitt 4.4. Det finns också ett allt starkare drag 

av kulturell identifikation med den kultur som engelskan bär på. Med det menas att man 

vill identifiera sig med de människor som naturligt talar språket. Lainio (2013:303) 

benämner det med begreppet integrativ motivation. Även Gunnarsdotter Grönberg (2013) 

menar att kodväxlingen dels kan användas för att skapa en effekt av det man vill säga, dels 

också för att skapa en identitet. 

4.2.4 Typer av kodväxling 
 

En kategorisering av olika typer av kodväxling gjordes av Shana Poplack och hennes 

kollegor i Kanada (Lainio 2013:288). Den här inriktningen på kodväxlingsstudier har en 

karaktär av att vara strukturalistisk i sin stil. Den försöker svara på vad, när och hur man 

kodväxlar till skillnad från den infallsvinkeln som beskrivs i avsnitt 4.2.2 och 4.2.3 och 

som mer inriktar sig på varför man kodväxlar. 

 

Poplack delade in de olika typerna av kodväxling enligt följande kategorier: tagväxlingar, 

intersententiella- och intrasententiella kodväxlingar. Lainio har sedan utvecklat denna 

kategorisering och lagt till kategorin ettordsväxlingar. 

 

Tagkodväxlingen är ofta svordomar eller utrop där orden inte behöver inlemmas i övriga 

satsens grammatik. En sådan här växling antas kräva en liten kompetens i det språk man 

hämtat uttrycket från (Lainio 2013:288). Lainio ger följande exempel: 

 
Herregud, samalaista mettää täällä on ku Suomes 

Herregud samma sorts skog finns det här som i Finland 
 
 

   Om man byter ut hela eller delar av en sats så kallas det för intersententiell kodväxling. 

   Inte   heller där är det viktigt att det passar in i satsens övriga grammatik och anses lättare 

   att behärska än de intrasententiella växlingarna eftersom man inte behöver ta hänsyn till 

   båda språkens syntax. Exempel på en intersententiell kodväxling: 
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Eeh / en mää tiäm mikä se on suomeks, handel och kontor, kaksvuontinen lilja 

Eeh, jag vet inte vad det är på finska, handel och kontor, tvåårig linje. 
 
 

När det gäller den intrasententiella kodväxlingen är det viktigt att ta hänsyn till båda 

språkens syntax. Denna kodväxlingstyp kräver en högre språklig kompetens i båda 

språken än både tagväxling och intersententiella kodväxlingar. Nedan följer ett exempel 

på intrasententiell kodväxling: 

 
Vi gick all in i matchen. 

 

Ettordsväxlingar består enligt Lainio (2013) främst av substantiv men även andra 

ordklasser förekommer. Inte heller dessa kräver någon hög språklig kompetens då de 

inte är böjda eller integrerade i syntaxen. Följande är ett exempel på ettordsväxling: 

 
Hon berättade en story för alla hon kände. 

 

Dessa typer av kategorisering kommer att användas som analysverktyg i uppsatsen. 
 
 

4.3 Engelska i det svenska språket 
 

Idag använder vi oss av allt fler engelska ord eller uttryck i det svenska språket och 

många av de nya orden som antas i SAOL har engelskt ursprung. Många ser engelskan 

som ett hot mot det svenska språket och faktum är att engelskan är klart en dominerande 

långivare av nya ord. Sedan 1950-talet har nya ord lånats in från eneglskan i en jämt 

stigande kurva. Många av de nya orden kommer från tekniska prylar eller nya 

företeelser i samhället. Substantiv dominerar men även andra ordklasser förekommer 

(Stålhammar 2010:22–24). Detta är alltså inte tal om kodväxling utan om låneord som 

tagits med i Svenska akademiens ordlista. 

 
Det finns många olika orsaker till engelskans spridning. Dit hör bland annat USA:s 

politiska och ekonomiska dominans under efterkrigstiden, liksom den stora exporten av 

varor och kultur som skedde då. Under den här tiden blir det engelska språket lingua 

franca och ersätter därmed franskan som internationellt språk (Stålhammar 2010:36). 
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Att det är just engelskan som har tagit plats i det svenska språket beror dels på den 

obligatoriska engelska undervisningen som sker i skolan, dels på grund av den ökade 

användningen av Internet och de sociala medier som förkommer där. Det är också 

många i den yngre generationen som spelar så kallade onlinespel, där stor del av 

aktiviteten sker på engelska mycket och därmed blivit ett behovslån (Stålhammar 

2010:22). Många anser dock att ungdomar använder sig av de engelska orden i överflöd 

och det förekommer även att en del engelska ord får en försvenskad version som till 

exempel ”invita” eller ”swipa” (Kotsinas 1998:11). 

 
Lainio (2013:303) benämner det som att engelskan inte bara är ett språk som man lär sig 

i skolan, det är också ett språk som är nödvändigt att förstå och använda. I vissa 

domäner förekommer enbart det engelska språket (till exempel i manualer) men annars 

så verkar det engelska språket parallellt med det svenska. Därför kallas denna djupa 

integration av engelskan i den svenska kulturen för ett ”svenskt språk”. Han menar 

också att det engelska språket alltmer kan liknas med ett andraspråk som är förknippat 

med hög prestige och som används i både formella och informella sammanhang (Lainio 

2013:303). 

 

4.4 Ungdomsspråk 
 

Med ungdomsspråk menas det språk som används av ungdomar mellan 13–24 år och 

det är starkt förknippat med små ord som ba, typ och liksom samt slangord som chilla. 

Ungdomsspråket innehåller också många låneord och svordomar (Kotsinas 2004:25). 

Idag har det engelska språket, som nämnts tidigare, ett stort inflytande i det svenska 

språket och kodväxling bland den yngre generationen hör till vardagen. Josephson 

(2003:180) menar att kodväxlingen bland yngre generationer tillhör den normala 

samtalsstilen på så sätt att yngre individer kastar in engelska ord eller fraser i sina 

samtal. Sådan kodväxling förekommer särskilt i muntliga konversationer där den kan 

vara mycket vanligt förekommande. Exempel på en sådan kontext är bland ungdomar 

som spelar mycket dataspel, särskilt onlinespel, där det näst intill är praxis att kodväxla 

mellan engelska och svenska. Kodväxlingen förekommer även i det skrivna språket, 

som till exempel i bloggtexter och övriga sociala medier, exempelvis poddar (Lainio 

2013:303). Språket används då för att markera närhet och solidaritet med andra 

människor. Detta gruppspråk används också av ungdomar för att ställa sig i opposition 
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till vuxenvärden, vilket kan göras genom att använda till exempel kodväxling eller 

slanguttryck.  

 

Ungdomars språkbruk har också visat sig att vara mer enhetligt bland de ungdomar som 

umgås ofta. Typiskt för ungdomsspråket är också dess kreativitet och vilja att leka med 

språket och utmana det. Dessa delar synliggör inte bara ungdomsspråkets frigörelse mot 

vuxna utan också deras oppositions mot de rådande normerna i samhället (Kotsinas 

2004:20). Ett annat sätt att bryta mot normerna är att använda svordomar eller andra 

kraftuttryck (Gunnarsdotter Grönberg 2013:264). Traditionellt har de svenska 

svordomarna haft en religiös laddning som brutit mot protestantiska tabun med ord som 

t.ex. fan eller jävlar, men på senare tid kan man se en ökning av ord med engelskt 

ursprung t.ex. shit och fuck. Detta som en effekt av språkkontakt med det engelska 

språket där ord har lånats in i ungdomsspråket från andra delar av världen där det 

möjligen råder andra tabun än i Sverige. Detta kan ställa till det för svenskar som har 

anammat dessa ord eftersom de i en engelsk- språkigs öron kan upplevas mer laddade 

än för en svensk (Gunnarsdotter Grönberg 2013:264). 

 
4.5 Fenomenen podcast och influencer 

 
Så gott som alla svenskar har tillgång till internet hemma och nio av tio har tillgång till 

en smart telefon, enligt en artikel i Dagens Analys (3 oktober 2018). Enligt samma 

källa använder ca 83 % av de svenska internetanvändarna sociala medier, varav 63 % 

gör det dagligen.  

 

En podd eller en podcast är en ljudfil som görs tillgänglig via tekniken RSS, vilken gör 

det möjligt att lyssna på podden via olika plattformar som till exempel telefoner eller 

datorn. Poddar består vanligtvis av en serie avsnitt och via det tekniska gränssnittet 

finns det möjlighet att prenumerera på en viss podd. Poddar täcker en stor mängd 

ämnen och mediet möjliggör både för kändisar och vanliga människor att nå ut till 

allmänheten.  

 

En individ som agerar i olika sociala medier kallas för en influencer, eftersom hen 

inom dessa har möjlighet att påverka andra individer. Eftersom en influencer många 

gånger är en förebild är det också många som vill efterlikna dem i till exempel klädstil 

eller sätt att agera. Detta gäller även deras språkanvändning och sätt att formulera sig. I 

poddsamtal har influencers möjlighet att vara personliga och vardagliga i sitt språk. På 

grund av detta kan man även se ett marknadsföringsperspektiv inom mediet podcast. 
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Företag vänder sig till en influencer för att mot betalning få reklam för sin produkt 

genom att den nämns i avsnittet. Det är också en plattform för att skapa reklam på 

individnivå för att få andra arbeten (Lennartsson, Svärd & Taube 2018). 

 

5 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis resultatet av kodväxlingens frekvens i de två 

analyserade avsnitten. Därefter presenteras kodväxlingens funktion, typer och mönster. I 

de fall där det är möjligt presenteras resultaten i både diagramform och text. 

 
5.1 Kodväxlingens frekvens 

 
Det förekommer 94 stycken kodväxlingar under de två samtalen som tillsammans pågår 

under totalt 100 minuter. Det innebär att det kodväxlas 0,94 gånger per minut i snitt. 

Bianca står för 51 stycken kodväxlingar och Alice 42 stycken. 
 
 

5.2 Kodväxlingens funktion i poddavsnitten 
 

Av de kodväxlande funktioner som Montes-Alcalá (2012:75) beskriver förekommer det 

citat, tags, stilistiska, emfatiska samt lexikala kodväxlingar. Däremot förekommer det 

inga förtydligande eller aktiverande kodväxlingar alls. 

 
Den vanligaste funktionen av kodväxlingar är de stilistiska/fria kodväxlingen som 

förkommer 74 gånger och därmed utgör 78 % av de totala kodväxlingarna. Därefter 

kommer den lexikaliska kodväxlingen som förkommer vid 7 tillfällen och utgör 7 % av 

det totala kodväxlingsunderlaget i samtalet. Tagkodväxling förekommer vid 6 tillfällen 

och utgör 6 % och den emfatiska kodväxlingsfunktionen förekommer vid 5 tillfällen (5 

%). Citatkodväxling förekommer vid två tillfällen och utgör 2 %. Eftersom varken den 

förtydligande eller den aktiverande kodväxlingen förekommer i materialet ingår de inte 

i figur 1 nedan. 
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Figur 1 Kodväxlingens funktioner 

 
 
 
 

Den stilistiska/fria kodväxlingen är alltså den funktion som förekommer mest och 

dominerar i vårt undersökta material (74 gånger). Denna kodväxling har ingen tydlig 

funktion utan är ofta en kombination av flera funktioner. Den används i samtalet för att 

markera en viss samtalsstil och sin relation till det engelska språket och kulturen, men 

kodväxlingen kan också ha en effekthöjande funktion. När Alice och Bianca väljer att 

använda sig av stilistisk kodväxling finns det alltså svenska motsvarande ord som de 

väljer bort. De använder t.ex. screenshot istället för svenska motsvarigheten skärmdump 

eller frasen oh, my god istället för herregud. Den stilistiska kodväxlingen förekommer 

mest som enstaka ord t.ex. repeat, breakup och news men det förekommer även hela 

eller delar av fraser t.ex. we are here for you och Oh my god. Exempel på stilistisk/fri 

kodväxling från det undersökta materialet är: 

 
[…] det är fett obekvämt att bli cut out med skitsnack, det blir sån slap in the face. 

(Bianca) 

 

[…] det var väldigt mycket positiv attention till mig. (Bianca) 
 
 

De lexikaliska kodväxlingarna är ettordiga och förekommer vid 7 tillfällen (7 % av den 

totala kodväxlingen). Dessa ord saknar en fulltäckande motsvarighet på svenska. 

Följande exempel förekommer i materialet: 

Citat Tags Emfatiska Lexikala Stilistiska 

Kodväxlingens funktioner 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Kodväxlingens funktioner 
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[…], vad ska man säga session av alltså plåtningen.(Bianca) 
 
 

- Ja för det känns som ni levlar upp inför nästa släpp. (Alice) 
 
 

- Jag trodde att jag hade singelglue, men du är fan det sjukaste jag har varit med om. 

(Alice) 

 

Tagordväxlingen är ofta svordomar, idiomatiska utryck eller utfyllnadsord. I materialet 

förekommer det 6 stycken tillfällen då tagkodväxlingar används, och 3 stycken av dessa 

utgörs av frasen what a fuck. Denna kategori utgör 6 % av de undersökta funktionerna 

och utmärkande är att de ofta är svåra att översätta, men funktionen är ändå tydlig. 

 
Exempel på kodväxling med funktionen tagkodväxling är: 

 
 

[…], och sen när jag såg Josefin, eftersom jag såg det här på hennes story och ba oh my 

god, det här är det bästa jag sett typ. Då ba, what a fuck! (Bianca) 

 
När man använder sig av kodväxling i form av citat är det för att citera något som tidigare    

sagts eller skrivits och är då ofta en effektgivande funktion precis som i det exempel som 

Alice ger när hon refererar till en text som står på en ballong: 

 
[..], där vi köper två stora ballonger där det står single ready to mingel. (Alice) 

 

Den här funktionen av kodväxlingen används bara 2 gånger under samtalet och utgör 2 

% av den totala kodväxlingen. 
 
 

Den emfatiska funktionen av kodväxling förekommer vid 5 tillfällen i materialet och den 

används för att förstärka eller betona något. Exempelvis: 

 
Vi har haft den sjukaste kampanjplåtningen ever med CAJA. (Bianca) 
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Dock skulle det också kunna vara en form av stilistisk kodväxling, men eftersom ever 

används för att förstärka något kategoriseras den i första hand som tagkodväxling. Det 

finns flera exempel som kan vara möjliga att placera inom flera kategorier. 

 
5.3 Kodväxling som identitetsmarkör 

 
Kodväxling kan som nämns ovan i avsnitt 4.2.3 användas för att markera 

grupptillhörighet eller samhörighet. I samtalet mellan Alice och Bianca i podden 

använder de sig av ett så kallat ”ungdomsspråk” där kodväxling är ett vanligt 

förekommande fenomen. Enligt Josephson (2003:180) tillhör det den yngre 

generationens språk att kodväxla. När de medvetet eller omedvetet kodväxlar visar de 

en samhörighet med sina lyssnare som till största delen består av ungdomar. I 

ungdomsspråket förekommer det många slangord och svordomar där många är 

kodväxlade till engelska som en följd av engelskans inflytande i det svenska språket. 

Alice och Bianca ger också varandra en bekräftelse när de upprepar varandras 

kodväxlingar i efterföljande repliker. 

 

Exempel: 
 

 
 

Bianca: […], och sen när jag såg Josefin, eftersom jag såg det här på hennes story 

och ba oh, my god, det här är det bästa jag sett typ. Då ba what a fuck! 

Alice: What a fuck, What a fuck! 
 
 

I exemplet ovan används en engelsk svordom som anses vara ett typiskt drag i 

ungdomsspråket (Kotsinas 2004:25) och därmed en identitetsmarkör. Det är också 

möjligt att kodväxlingen används för att identifiera sig med den kultur som engelskan 

bär på och att man vill identifiera sig med de individer som naturligt pratar språket 

(Lainio 2013:303). Man har också sett att just svordomarna har ökat som kodväxling 

som en effekt av den ökade språkkontakten med det engelska språket (Gunnarsson 

Grönberg 2013:264). 

 
5.4 Kodväxlingens typer och mönster 

 
Den vanligaste typen av kodväxling som förekommer är den så kallade ettordsväxlingen 

som förkommer 58 gånger i de två avsnitten och utgör därmed 61,5 % av den totala 
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kodväxlingen (se figur 2). Dessa ord är ofta anpassade till syntaxen. Tagordväxlingen 

förekommer vid 15 tillfällen (15,5 %) och utgörs vid ett flertal tillfällen av utropen oh, 

my god och what a fuck. Den intersententiell förekommer vid 10 tillfällen (11 %) och 

den intrasententiella kodväxlingen förekommer vid 11 tillfällen och utgör 12 % av 

kodväxlingstillfällena. 

 
Figur 2 Typer av kodväxling 

 
 
 

Ettordsväxlingen är alltså den typ av kodväxling som förkommer mest. Enligt Lainio 

(2013) kräver denna typ av kodväxling kräver inte särskilt hög språklig kompetens 

eftersom orden eller fraserna ofta inte är böjda eller anpassade till syntaxen. Dock är de 

flesta av de förekommande ettordsväxlingarna anpassade till svensk syntax och har 

därmed rätt böjningsform. Orden screenshotta, levlar och likea har fått en försvenskad 

version av de engelska ursprungsorden. Ordet randombrudar är en sammansättning av 

ett engelskt och ett svenskt ord. Ordet screenshotta förekommer vid 4 tillfällen och är 

den ettordsväxling som förkommer mest. Nedan följer tre exempel på ettordsväxlingar: 
 

-Vi har haft den sjukaste kampanjplåtningen ever med CAJA (Bianca) 
 

[…], ja, för du var på två olika locations dom två olika dagarna. (Alice) 
 

- Obviously, får jag ibland sådär panik över kalorier och kolhydrater. (Bianca) 
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Tagkodväxling förekommer vid 15 tillfällen och utgör 15 % av kodväxlingstyperna. 

Frasen Oh, my god eller my god förekommer vid 12 tillfällen och frasen What a fuck vid 

3 tillfällen och är därmed de tagordväxlingar som förekommer. Nedan följer exempel 

på tagkodväxling: 
 

- Oh, my god, här kommer en fråga. (Alice) 
 

[…], då ba, what a fuck! (Bianca) 
 

Den intersententiella kodväxlingen, d.v.s. den meningsexterna kodväxlingen 

förekommer vid 10 (11 %) tillfällen i avsnitten. När den typen av kodväxling 

förkommer har talarna inte tagit hänsyn till båda språkens syntax utan det rör sig om 

lösryckta fraser placerade före, mellan eller efter satser. Det krävs alltså inte heller här 

särskilt hög språklig kompentens för att behärska den. Exempel på intersententiella 

kodväxlingar: 
 

- So this is realy true.(Bianca) 
 

- Hit me your questions! (Bianca) 
 

Intrasententiell kodväxling förekommer vid 11 tillfällen (12 %) och dessa fraser är 

anpassade till meningens syntax. Denna kodväxling kräver god kunskap i båda språkens 

syntax och är den svåraste typen av kodväxling enligt Lainio (2013). Ett återkommande 

mönster man kan se i den intrasententiella kodväxlingen är att de ofta kommer i slutet 

av meningar. 

 
[…], vi gjorde alltså det här full on med hip the mood. (Alice) 

 
 

[…], och varje gång du fyller år är du nowhere to find. (Alice) 
 
 

-Aa, det är fett obekvämt att bli cut out med skitsnack, det blir sån slap in the face. 

(Bianca). 

 
Ettordsväxlingen är alltså den kodväxlingstyp som förekommer mest men kräver inte 

någon särskild språklig kompetens för att hanteras. Dock har Alice och Bianca vid de allra 

flesta fall anpassat orden till svensk syntax. 
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5.5 Antal sammanhängande ord i kodväxlingarna 
 

De flesta kodväxlingarna består endast av ett ord (53 stycken). Näst vanligast är det att 

kodväxla med 3 stycken sammanhängande ord (14 stycken kodväxlingar) och de längsta 

kodväxlingarna består av 16 sammanhängande ord. Figur 3 nedan visar fördelningen. 
 
 

Figur 3 Antal sammanhängande ord i kodväxlingen 
 

Exempel på kodväxlingar med olika antal sammanhängande ord: 
 
 

- Jag trodde att jag hade singelglue, men det här var fan det sjukaste jag har varit med om. 

(Bianca) 

 
[…], och sen när jag såg Josefin, eftersom jag såg det här på hennes story, och ba oh, my god, 

det här är det bästa jag sett typ, då ba, what a fuck! (Bianca) 

 

- Om ni känner stress över att alla skaffar barn, nej, nej, tunel in every Thursday and we will 

show you that everyone is not got out. (Alice) 

 
De kodväxlingar som består av 16 sammanhängande ord, d.v.s. de längsta fraserna, 

kommer alla i slutet av meningarna medan övriga ord eller fraser är oregelbundet 

placerade. 
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5.6 Ordklassfördelning i kodväxlingarna 
 

Av de ordklasser som förekommer i kodväxlingen är substantiv dominerande, men även 

verb, adverb, pronomen, prepositioner, adjektiv, artiklar, konjunktioner, infinitivmärke 

och interjektioner förekommer enligt figur 4 nedan: 
 
 

Figur 4 Antal ord per ordklass 
 

Det förekommer 61 kodväxlade ord av ordklassen substantiv i de två samtalen och det 

substantiv som förekommer mest frekvent i kodväxlingen är god (gud) som förekommer 

13 gånger. Verbet is (är) förekommer vid 8 tillfällen och det försvenskade verbet 

screenshotta förekommer 4 gånger av de totalt 34 verben. Det förekommer 35 

pronomen i avsnitten och av dessa förekommer my (min) 12 gånger. Interjektionen oh 

(åh) förekommer 10 gånger av de totalt 14 interjektionerna. Adverbet obviously 

förekommer vid 2 tillfällen av de totalt 19 adverben, och prepositionen in förekommer 

vid 4 tillfällen (av totalt 11 prepositioner) liksom artikeln a som också förekommer 4 

gånger (av totalt 12). Som konjunktion förekommer bara orden but och and, som 

förkommer 2 gånger vardera. Det förekommer två infinitivmärken (that) och ett 

räkneord (one). 

 
3 Diskussion och slutsatser 

 
Syftet med den här studien var att undersöka förekomsten av kodväxling i podden Har 

du sagt A får du säga B. Kodväxlingens frekvens, funktion typer och mönster har 
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undersökts och jämförts med teorier som beskrivs i teorier om kodväxling ur ett 

andraspråksperspektiv och teorier om kodväxling som en del av ungdomsspråk. Det 

förekom 98 kodväxlingar och den stilistiska/fria kodväxlingen var dominerande, men 

det framgår också att kodväxlingen används som en identitetsmarkör. 

 

Ettordsväxlingarna var den typ av kodväxling som förekom vid flest tillfällen och 

substantiv var den vanligaste ordklassen. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i de 

frågeställningar som används i de följande avsnitten. 

 
3.1 Med vilken frekvens förekommer kodväxling i podden? 

 
Antalet kodväxlingar som förekommer under de två avsnitten är räknade till 94 stycken 

och det förekommer både ett- och flerordiga kodväxlingar. Samtalet pågår under totalt 

100 minuter, vilket ger 0.94 kodväxlingar per minut. Dock förekommer det sekvenser 

på flera minuter där ingen kodväxling alls förekommer för att sedan intensifieras under 

andra delar av samtalen. Bianca kodväxlar något mer (51 gånger) än Alice som 

kodväxlar 42 gånger. 

 
3.2 Vilken funktion har kodväxlingen? 

 
Funktionerna i studien analyserades efter den kategorisering som Montes-Alcalá 

(2012:75) har utformat. Enligt analysen av kodväxlingens funktion visade det sig att den 

stilistiska/ fria kodväxlingen dominerade i materialet. Det tycks alltså vara så att Alice 

och Bianca väljer att använda engelska ord eller uttryck trots att det finns svenska 

motsvarigheter och kodväxlingen används alltså mest av stilistiska skäl, som kan vara 

en kombination av flera funktioner. Till exempel används ordet surprice istället för att 

säga överraskning. Det kan vara så att tjejerna vill markera sin relation till det engelska 

språket eller den kultur språket bär på. Lainio (2013:303) menar ju att det engelska 

språket är förknippad med prestige och att tvåspråkiga innehar en hel del kreativitet som 

berikar språket och för det framåt. 

 
Den näst vanligaste funktionen enligt Montes-Alcalas (2012:75) kategorisering var den 

lexikaliska funktionen. Den här funktionen används när det inte riktigt finns någon 

svensk motsvarighet eller ordet är så starkt förknippat med den engelska 

motsvarigheten. Ett exempel är ordet levla som har fått en försvenskad version precis 
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som Kotsinas (1998:11) beskriver och som redovisas i avsnitt 4.3. Visst hade man 

kunnat säga gå upp i nivå men då är motsvarigheten en fras istället för ett ord. Här 

utgör ordet då en så kallad behovsfunktion. Ordet är också starkt förknippat med 

onlinespel där uttrycket är vanligt förkommande och möjligen är det därför de väljer att 

använda det engelska ordet. Det kan också vara så att talaren har en lucka i ordförrådet 

eller vana att uttrycka just det ordet på svenska och därför kodväxlar. Sessions skulle 

kunna var ett exempel. Det engelska ordet singelglue saknar helt motsvarighet på 

svenska och utgör också en behovsfunktion helt enligt den beskrivning Montes-Alcalá 

(2012:75) gör av den lexikaliska funktionen. 

 
Tagkodväxlingen förekommer också i det analyserade materialet och utgörs av 

svordomar och utfyllnadsord, något som förknippas med ungdomsspråk. Frasen what a 

fuck förekommer till exempel vid tre tillfällen. Detta kanske för att en svordom på 

engelska inte har samma tyngd som en svordom på svenska, då det anses mycket 

starkare att säga vilket helvete som skulle kunna vara den svenska motsvarigheten. Dock 

kan det vara så att en engelskspråkig upplever det som kraftfullt. Enligt Gunnarsdotter 

Grönberg (2013) har de engelska svordomarna ökat i det svenska språket till följd av 

den ökade språkkontakten med det engelska språket 

 
Den emfatiska funktionen förekommer vid 5 tillfällen och används för att förstärka eller 

betona något som sagts och citaten förekommer två gånger. 

 
Av resultatet att döma har kodväxlingen även en identitetsfunktion. Detta beskrivs till 

viss del tidigare i diskussionen av den stilistiska funktionen men man kan även se det på 

andra sätt i samtalet mellan Alice och Bianca. Ett flertal gånger upprepar de varandras 

tidigare kodväxlade ord eller fraser, som en form av solidaritetsmarkör till den andra 

partnern. Kotsinas (1998:19ff) beskriver att språket kan användas för att visa 

grupptillhörighet och visa var man vill befinna sig i gällande ålder, kön och social 

status. Eftersom podden vänder sig främst till ungdomar där kodväxling är vanligt 

förekommande kan man tänka sig att kodväxlingen därför har en identitetsfunktion. 

Detta stärker även Gunnarsdotter Grönbergs (2013:257) teorier om att kodväxling är en 

form av identitetsmarkör med deras lyssnare. 
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3.3 Hur kan poddens kodväxling beskrivas utifrån de olika typer och 
mönster av kodväxling som beskrivs i tidigare forskning om 
kodväxling? 

 
Kodväxlingens typer analyserades utifrån Lainios (2013:288) kategorisering av olika 

typer av kodväxling. Resultatet visade att ettordsväxlingarna var den typ förekom mest 

och då främst ord ur ordklassen substantiv, exempelvis god och baby även om andra 

ordklasser också förekommer. Detta resultat stämmer överens med det resultat som 

Gustavsson (2018) kom fram till i sin analys av vloggar på Youtube där också 

ettorskodväxlingar med substantiv var vanligast förekommande. Dock så förekommer 

det även andra typer av kodväxling till exempel Oh, my god som är en typ av 

tagkodväxling. Dessa kommer väldigt ofta i början eller slutet av meningar. Man kunde 

också i analysen se att det fanns meningsinterna kodväxlingar med tendensen att Alice 

och Bianca först pratade helt på svenska för att sedan avsluta meningarna på engelska. 

För att hantera den här typen av kodväxling krävs, enligt Lainios (2013) teorier att de 

som kodväxlar på det här sättet har goda kunskaper i båda språkens syntaxer, vilket 

alltså tjejerna verkar ha. Detta menar även Aarsæther (2013). Det förekommer också 

meningsexterna kodväxlingar som enligt Lainio (2013) inte kräver särskilt goda 

språkkunskaper i båda språkens syntaxer eftersom de är mer lösryckta. 

 
Som nämndes tidigare består de flesta kodväxlingarna av ett ord (58 st), men en hel del 

kodväxlingar består av fler än ett ord t.ex. oh, my god eller ännu längre fraser. En 

tendens man kunde se var att de kodväxlingar som består av många ord ofta kommer i 

slutet av meningarna, d.v.s. meningarna inleds på svenska men avslutas på engelska. 

 
När det gäller ordklasser som förkommer i kodväxling så var det substantiv som 

förekom mest, men även andra ordklasser förekom. Detta stämmer överens med Lainios 

teori som presenterades i avsnitt 4.2.4 och det resultat som Gustavsson (2018) kom fram 

till i sin undersökning av kodväxling i vloggar på Youtube. 

 
Stålhammar (2010:22–22) beskriver och som nämns ovan i avsnitt 4.3 att många av de 

nya låneorden i svenskan kommer från engelskan består av just substantiv så det kanske 

inte bara är en slump att även kodväxlingen består av många substantiv. Orden är 

kanske på väg att bli låneord på sikt. Många av verben som förkom har fått en 

försvenskad version med tillagda morfem. Exempel på det är screenshotta och levla. 
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Slutligen kan man säga att både Alice och Bianca har ett utpräglat ungdomsspråk. De 

använder sig av många av de komponenter som är kännetecknande för ungdomsspråket 

till exempel småord, slang, låneord och kodväxling (Kotsinas 2004:25). De befinner sig 

på gränsen till den ålder som Kotsinas benämner som ungdomar, men i sin podd riktar 

de sig framför allt till ungdomar och möjligen är det därför de använder sig av 

ungdomsspråk i den utsträckning de gör. 
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