
UPPSALA UNIVERSITET  EXAMENSARBETE, 15 hp 

Institutionen för nordiska språk  Svenska/Nordiska språk C 

  Vt 2022 

  Handledare: Agnieszka Backman 

  Institutionen för nordiska språk 

 

 

 

 

 

”Jag och polisen, we don’t speak the same 

language” 

Om kodväxling i svensk och dansk hiphop 

 

Christian Sundqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Sammandrag 

I denna uppsats undersöks kodväxling i svenska och danska raptexter, i synnerhet till 

engelska men även till andra språk. Materialet består av de fem mest spelade låtarna från de 

fem mest spelade artisterna i respektive land, alltså 50 låtar från 10 artister uppdelat på två 

länder. Inlånade och integrerade ord med svenska eller danska ändelser, tillsammans med 

diskursmarkörer och interjektioner, är exkluderade från undersökningen. Resultatet 

presenteras i procentsats, dvs. X procent av låtarna består av engelsk eller övrig kodväxling. 

Studien visar att de svenska raptexterna innehåller nästan fem gånger fler kodväxlingar till 

engelska än de danska, samtidigt som de danska raptexterna innehåller mer än fyra gånger fler 

kodväxlingar till andra språk än engelska än de svenska. Resultatet sticker ut i förhållande till 

tidigare forskning, som kommit fram till att flerspråkighet är en förutsättning för att kodväxla 

– något som resultatet av denna uppsats talar emot. Slutsatsen är dock att vidare forskning 

krävs för att kunna styrka detta, i synnerhet inom kodväxling i skrift men även kodväxling 

hos människor som är uppvuxna i multietniska områden.   

 

Nyckelord: nordiska språk, kodväxling, hiphop 
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1 Inledning 

 

Jag har älskat hiphop sedan jag var drygt tolv år gammal och upptäckte Eminems musik. 

Sedan dess har däremot min smak för genren förändrats en aning och i de senare tonåren 

lyssnade jag nästan uteslutande på svensk rap. Idag har även det modifierats. För ett par år 

sedan introducerade en nära vän mig för en dansk rappare vid namn Icekiid. Hiphop på 

danska var vid det laget ingenting som intresserade mig nämnvärt, men då han spelade det för 

mig kunde jag inte göra mer än att skratta – det lät så bra att jag helt enkelt inte förmådde mig 

att formulera mina känslor i ord. Så här i efterhand betraktar jag det som en av de största 

dörröppnarna i mitt liv. Konsekvenserna av det blev att jag började studera nordiska språk vid 

Uppsala universitet, såg till att lära mig danska och i förlängningen skriver denna uppsats.  

Att älska hiphopgenren är jag dock långt ifrån ensam om att göra. Av Sveriges mest 

spelade artister på Spotify under år 2021 var fyra av tio inhemska rappare, varav tre på topp 

tre. I Danmark var motsvarande siffra fem av tio, med två av dessa på plats ett och två 

(Spotify Wrapped 2021). Genom den statistiken går det att konstatera att genren idag är bland 

de största i Sverige och Danmark, åtminstone bland de som använder Spotify. 

Vad som särskiljer hiphopen från många andra musikgenrer är hur högt språket i 

låttexterna värdesätts. Artisterna framstår endast som relevanta om de lyckas behålla 

kontakten till områdena de kommer ifrån, vilket ska reflekteras i språkanvändning och 

låttexternas innehåll (Morgan 2001:189). Således ger hiphoptexter ett utmärkt stickprov av 

aktuellt ungdomsspråk, i synnerhet i multietniska områden men även i samhället i stort.  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kodväxling i svensk och dansk hiphop. I första hand 

vill jag undersöka hur vanligt förekommande kodväxling till engelska är, men jag kommer 

även att undersöka och redovisa kodväxling till andra språk. Genom detta hoppas jag kunna 

öka förståelsen för engelskans inflytande över de ungdomsspråk som talas i Sverige 

respektive Danmark. Uppsatsens tre frågeställningar är som följer: 

 

1. Hur vanligt är kodväxling från danska/svenska till engelska i hiphop? 

2. Hur vanligt är kodväxling från danska/svenska till andra språk än engelska i hiphop? 
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3. Vilka likheter och skillnader finns det i hur artisterna från de två länderna kodväxlar? 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
I detta avsnitt ges en inblick i tidigare relevant forskning. I synnerhet behandlas svenskans 

relation till engelskan, skandinavers inställning till utländska språks influenser i respektive 

modersmål och förklaringar av relevanta begrepp så som kodväxling och lånord. 

Avslutningsvis följer en kort redogörelse av hiphopens fundamentala språkregler och hur de 

används i praktiken, samt tidigare forskning inom hiphop och kodväxling. 

 

2.1. Kodväxling 

 

Först och främst är det viktigt att definiera begreppet kodväxling, vilket ofta kan svårt. 

Utmaningen i att reda ut termen bottnar i dess likheter med lånord. I det här avsnittet 

behandlas i synnerhet tre definitioner av begreppet. Den första kommer från Lainio (2007), 

den andra från Sharp (2001), den tredje från Andersen (2014).  

Lainio (2007:259) sammanfattar kodväxling kortfattat som: ”Kodväxling innebär att man 

så att säga växlar in ord eller fraser från ett annat språk, initialt antagligen med 

långivarspråkets uttal”. Lainio bygger dock ut sin definition till att omfatta tre kategorier av 

kodväxling: tags, intersententiella växlingar och ettordsväxlingar. Tags är i de flesta fall 

interjektioner, som hängs på meningar, i likhet med ”Wow!”. Intersententiella växlingar 

innebär växlingar mellan satser på de två språken, vilket förutsätter att personen som utför 

växlingen besitter viss förståelse över de två språkens syntax. Den sista kategorin, 

ettordsväxlingar, innefattar användandet av oböjda ord i grundform som placeras in i satsen.  

Sharp (2001) fokuserar i synnerhet på kodväxling i talspråk. Där behandlar hon vad som 

skiljer kodväxling från vanliga lån, och listar elva punkter som fungerar som verktyg för detta 

(2001:9). Sammanfattat innefattar listan följande punkter: 

 

• Tvåspråkighet är ett krav för kodväxling, till skillnad från lån. Kodväxling kräver 

också viss förståelse av fler än ett språks grammatiska lagar.  
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• Lånade ord och begrepp anpassas tids nog efter morfologi och syntax till språket det 

lånas in till. Kodväxling förblir däremot oanpassat.  

• Ju färre ord kodväxlingen består av, desto svårare är den att skilja från lån.  

 

Den sistnämnda punkten ger inga raka besked i hur kodväxlingar av enstaka ord skiljer sig 

från lånord. Exempelvis kan vi vänta oss att en femåring som är född i Sverige och saknar 

kunskaper inom det engelska språket ändå kan använda ordet ”Yes”. Således är det i högre 

utsträckning att betrakta som ett lån än kodväxling. Just den linjen är även Andersen (2014) 

inne på. I artikeln Pragmatic Barrowing (2014:23) listar han olika kategorier av lån som i 

talspråk kan uppfattas som kodväxling, men som han hävdar bör betraktas som lån. Listan 

innefattar bland annat interjektioner som ”sure” och ”yes”, diskursmarkörer som ”you know”, 

”yeah right” och ”as if”, men även vad han kallar för tags så som ”you know what I mean”.  

De tre forskarnas definitioner skiljer sig dock åt på vissa punkter. Bristen på konsensus 

runt begreppet är något som forskarna själva belyser i sina artiklar, vilket gör att 

definitionerna ibland kan framstå som motsägelsefulla. Exempelvis beskriver Lainio 

(2007:279) tags som småord som oftast innefattar interjektioner, medan Andersen (2014:23) 

skiljer interjektioner från vad han kallar för tags. Dessutom skriver Sharp (2001:11) att ju 

färre ord en kodväxling bestå av desto svårare är den att urskilja från lånord, vilket inte Lainio 

verkar belysa alls. I stället har Lainio satt upp en egen kategori för kodväxlingar bestående av 

endast ett ord: ettordsväxlingar. 

Däremot finns det ett antal punkter där de olika källorna tycks ha uppnått viss enighet. 

Nedan listar jag tre centrala punkter där minst två av de tre källorna tycks ha kommit fram till 

samma slutsats. 

 

1. Kodväxling, till skillnad från lån, förutsätter tvåspråkighet. För det krävs viss förståelse om 

de två språkens syntax och morfologi. 

2. Inlånade ord anpassas med tiden efter språket det lånas in till, sett till syntax och morfologi. 

Det gör däremot inte kodväxling.  

3. Trots att det kan vara svårare att urskilja kodväxling i enstaka ord betyder det inte att det 

inte finns sådana exempel. Oftast räknas dock inte interjektioner och diskursmarkörer till 

dessa.  
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2.2 Lånord 

 

En språkfråga som tycks dela svenskar rör engelskans inflytande på modersmålet. I en 

enkätundersökning från SOU tillfrågades 1000 svenskar om de håller med om påståendet att 

”man använder alltför mycket engelska i Sverige i dag” (SOU 2002:11). Två tredjedelar höll 

inte med, medan en tredjedel instämde. Som väntat var andelen instämmande större ju högre 

upp i åldrarna man tittade (SOU 2002:12). Trots att källan är 20 år gammal går det att 

förmoda att en likadan undersökning hade fått liknande resultat även idag. Men hur vinner 

egentligen engelskan mark i svenskan? Olle Josephson (2004:7) delar in det i tre olika 

kategorier: lånord, kodväxling och domänförluster. I denna undersökning är det dock endast 

de två första termerna som är relevanta att titta närmre på. Kodväxling har redan förklarats i 

avsnittet ovan och beskrivs av Josephson som ofarligt för svenskans fortlevnad. Kodväxling 

tenderar dock att stundtals förväxlas med lånord. Således är det relevant att se vad som 

faktiskt definierar ett ord som ett lånord och hur det kan skiljas från kodväxling.  

     De allra flesta nya ord som tillkommer i det svenska språket är nybildningar av redan 

existerande ord (Josephson 2004:8). Det kan vara ord som avtalspension eller 

belastningsskada. Dessa höjer sällan några ögonbryn. Inlånade ord tenderar däremot att sticka 

ut, eftersom de både till stavning och bildning avviker från svenskans språkmönster: public 

service och indiepop. I modern tids svenska kommer de allra flesta av dessa lånord från 

engelskan. Viss förvirring kan uppstå runt dem. Hur man egentligen ska böja ord som 

outsourcing i bestämd form plural kan ibland kan ta tid att lista ut. Andra ord anpassar sig 

däremot lättare. Engelskans nerd blev exempelvis till nörd på ett väldigt naturligt sätt. 

Josephson (2004:9) menar dock att antalet lånord inte är så många som man lätt kan tro. Från 

1950 utgör engelska lånord ungefär 0,3 – 1 procent av svenskans ordförråd, även om den 

andelen blir större i texter rörande exempelvis ekonomi, sport eller populärkultur. Siffran har 

troligtvis växt sedan Josephson redovisade det, år 2004, vilket han själv poängterar: antalet 

lånord ökar ständigt, om än långsamt.  

     Vidare redovisar Josephson (2004:10) tre olika slags lån: översättningslån, 

konstruktionslån och betydelselån. Till översättningslån räknar han, som sammansättningen 

indikerar, engelska ord eller uttryck som översatts till svenskan: mobile phone – mobiltelefon. 

Konstruktionslån innebär i sin tur väletablerade svenska ord som omkonstrueras efter engelskt 

mönster. Till dessa lyfter Josephson bland annat konfrontation, som inte längre kräver 

prepositionen med i svenskan. Den sista gruppen, betydelselån, dit Josephson räknar daterad 

som synonym till föråldrad.  
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     Josephson understryker dock att lånord, i likhet med kodväxling, inte utgör ett hot för det 

svenska språket. Lånord berikar snarare svenskan, då det ger språket fler uttrycksmöjligheter.  

 

2.3 Skandinavers inställning till engelska 

 

Att medvetna och omedvetna attityder till språkanvändning krockar är långt ifrån ovanligt. 

Josesphson (2018:108) skriver om skandinavers inställning till engelska lånord i respektive 

nationalspråk. Josephson placerar in respektive lands språkvårdsinstitution, som han menar 

även går i linje med den allmänna debatten i landet, på en skala. Längst ut åt det puristiska 

hållet sätter han Norge. Danmark menar han ser förhållandevis positivt på engelska lån, 

medan Sverige hamnar någonstans mitt emellan. I en telefonenkät tillfrågades ungefär 1000 

personer i varje land om dess inställning till lånord. Resultatet blev enligt Josephson som 

väntat och i linje med den allmänna debatten. Därefter undersöktes de omedvetna attityderna. 

     Den här gången fick 600 personer ur respektive land lyssna till fem olika inspelningar, där 

de skulle svara på vem som de ansåg vara bäst lämpad som nyhetsuppläsare. Vad de inte 

visste var att två av inspelningarna lästes upp av samma person, men där den ena medvetet 

använde sig av engelska ord som ”e-mail” och ”webben” snarare än ”e-post” och ”nätet”. Den 

här gången blev däremot resultatet det motsatta. Här visade sig norrmännen vara mest positiva 

till den engelskinfluerade nyhetsuppläsningen, medan danskarna tycktes föredra det motsatta. 

Svenskarna behöll däremot sin mellanpositionering. I praktiken hävdar Josephson dock att 

norskan, tätt följt av danskan, brukar flest engelska lånord i sitt tidningsspråk. Dock 

understryker han att skillnaderna är små.  

 

2.3.1 Språkhierarkier i Sverige 

 

Josephson (2018:135) lyfter så kallade hierarkier i det svenska språksamhället, dvs. vilka 

språk som anses ha starkast ställning. Listan är gjord utefter kriterierna antal talare (både som 

modersmål, andraspråk och främmande språk), förekomst i viktiga domäner, stöd i lagar och 

förordningar, förekomst som eget skolämne, synlighet i det offentliga rummet, förekomst av 

översättningar till och från språket, ställning som lånordtagare eller lånordsgivare i 

förhållande till andra språk, förekomst av ordböcker och andra kodifierade verk, grad av 

digitalisering samt språkets historiska förankring i Sverige. Utifrån dessa kriterier redovisar 

Josephson en lista som ser ut som följande: 
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1. Svenska och engelska. Vilken som står högst varierar, utifrån olika situationer och 

domäner.  

2. Långt därefter placerar han moderna språk, alltså spanska, franska och tyska. Han lyfter 

även att kinesiska kan vara på väg dit.  

3. De nordiska grannspråken, de nationella minoritetsspråken och teckenspråk. Detta 

motiveras genom dess närvaro i den svenska vardagen och starka stöd i lagar. Dock lyfter han 

att det blir något missvisande att klassa samtliga minoritetsspråk under samma kategori, då 

han menar att finskans ställning exempelvis är starkare än jiddisch.  

4. De större immigrantspråken som arabiska, persiska, de serbokroatiska språken och 

kurdiska.  

5. De resterande, mindre immigrantspråken. 

 

2.3.2 Språkhierarkier i Danmark 

 

En liknande lista som den Josephson redovisar över språkhierarkin i det svenska samhället har 

även tagits fram av den danska språkforskaren Jens Normann Jørgensen (1995). Trots att 

undersökningen numera har ett antal år på nacken är den ändå relevant att titta närmre på. 

Listan ser ut som följande: 

 

1. Engelska 

2. Franska 

3. Tyska 

4. Spanska 

5. Skandinaviska grannspråk 

6. Större invandrarspråk så som arabiska, turkiska, urdu m.fl.  

 

Att danska är exkluderat ur listan beror på att Jørgensen endast tittade på dem språk som inte 

har officiell status i Danmark. Men baserat på Josephsons (2018:108) påstående om att 

engelskans ställning i Danmark är lika stark som i Sverige, finns det fog att hävda att 

engelskan och danska idag delar förstaplatsen över en mer heltäckande språkhierarkisk lista i 

Danmark. Jørgensens lista, till skillnad från Josephsons, utgår också främst från status i 

samhället och tycks inte ta lika mycket hänsyn till lagar och förordningar. Skulle sådant tagits 
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in i beräkningen är det möjligt att tyska, som Danmarks enda minoritetsspråk (Josephson 

2015:89), hade placerats ovanför franska. Att franska och spanska hamnar så pass högt upp 

beror, enligt Jørgensen, på dess kulturella status i samhället. Därtill bör det också nämnas att 

franska eller tyska är obligatoriska ämnen i den danska skolan från årskurs fem till nio, medan 

spanska är valbart från årskurs sju (Børne- og undervisningsministeriet 2020). 

 

2.4 Demografi 
 

Trots att Sverige och Danmark i dess kultur, historia och språk står varandra nära skiljer sig 

ändå de två samhällena åt på vissa punkter. En av dessa är demografi, i synnerhet vad gäller 

invandring. År 2015, i samband med att en stor mängd syrier flydde från sitt hemland, var 

Sverige det EU-land som tog näst flest flyktingar i hela EU och flest per 100 000 invånare 

(Eurostat 2016). Då tvåspråkighet av många språkforskare ses som ett av de mest centrala 

kriterierna i kodväxling (Lainio 2007:259; Sharp 2001:9) är det därför extra intressant att tittat 

närmre på statistik rörande varifrån Sveriges och Danmarks utrikes födda befolkning kommer 

ifrån.  

 

2.4.1 Sverige 

 

Av Sveriges drygt 10 miljoner invånare är ungefär 2 miljoner födda utanför Sverige, alltså 

cirka 20 procent (SCB 2022). Bland dessa 2 miljoner människor kom den största andelen från 

Syrien, följt av Irak och Finland. Sveriges tio största invandrargrupper, avrundat till närmsta 

tusental, ser ut som följer: 

 

1. Syrien (196 000) 

2. Irak (147 000) 

3. Finland (137 000) 

4. Polen (95 000) 

5. Iran (83 000) 

6. Somalia (70 000) 

7. Afghanistan (63 000) 

8. Jugoslavien (62 000) 

9. Bosnien och Hercegovina (60 000) 
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10. Turkiet (54 000) 

 

2.4.2 Danmark  

 

Danmark hade i början av år 2021 drygt 5,8 miljoner invånare. Av dessa var ungefär 620 000 

utrikes födda, alltså drygt 10,7 procent (DST 2021:11). I Danmark kom den största andelen av 

dessa från Polen, följt av Syrien och Rumänien (DST 2021:13). Danmarks tio största 

invandrargrupper, avrundat till närmsta tusental, ser ut som följer: 

 

1. Polen (42 000) 

2. Syrien (36 000) 

3. Turkiet (33 000) 

4. Tyskland (31 000) 

5. Rumänien (30 000) 

6. Irak (22 000) 

7. Iran (18 000) 

8. Bosnien och Hercegovina (17 000) 

9. Storbritannien (16 000) 

10. Norge (16 000) 

 

2.5 Hiphopens språk 
 

I artikeln Nuthin’ but a G thang (2001) skriver Marcyliena Morgan om hiphopens betydelse i 

historieböckerna, där hon jämför den med den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Morgan 

påpekar själv att jämförelsen inte är helt rättvis, men vill med den liknelsen understryka hur 

viktig hiphopen har varit för den afroamerikanska kulturen. Morgan (2001:189) skriver att 

språket inte enbart är ett sätt att kommunicera på inom hiphopen, utan det är även viktigt att 

använda ett korrekt språk utifrån den gruppen människor som artisten vänder sig mot. En 

artists framgång inom genren baseras således på hur väl den lyckas hålla sig relevant och 

grundad i den kontext som den härstammar från.  Morgan listar även fem fundamentala idéer 

kring hiphopens språk: 

 

1. all sounds and objects have specific meanings in culture; 
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2. all languages have a system; 

3. all leaks of grammar can be expolited 

4. a society’s reference system or indexicality is often political; and 

5. meaning is co-constructed and co-authored 

 

Med detta menar hon att artisterna alltid löper en risk att framstå som utdaterade om lyssnarna 

inte längre upplever att de kan relatera till innehållet i texterna. Detsamma gäller även språket 

som används i texterna: det ska vara äkta och reflektera språket som används i området där 

artisten kommer ifrån.  

 

2.6 Kodväxling i hiphop 

 

Hittills är forskningen inom kodväxling i hiphopgenren något begränsad. En intressant text att 

titta närmre på är C-uppsatsen Låter svensk musik bättre på engelska – En analys av 

kodväxling i svenska raptexter (Nilsson 2010). Trots att uppsatsen är något gammal är den 

ändå relevant, för att få en bild av vilka slutsatser som dragits av tidigare forskning inom 

ämnet. Materialet i uppsatsen består främst av låtar som släpptes under sen 00-tal, av 

artisterna Afasi & Filthy, AFC, Ison & Fille, Lorentz & M. Sakarias, Näääk och Petter. Syftet 

var, i likhet med denna uppsats, att undersöka hiphopens språk som en del av en kulturyttring 

bland i synnerhet ungdomar. Uppsatsen tog dock också ett aningen bredare grepp och 

undersökte även hur lånord integrerades i olika svenska ordklasser, exempelvis hur 

engelskans fuck blivit till det försvenskade verbet att fucka.  

Uppsatsen undersökte även i vilka former kodväxlingen förekom, huruvida det främst 

rörde sig om enstaka ord eller flerordsfraser. Bland de enstaka orden fokuserade 

undersökningen på de 10 engelska ord som förekom i fler av texterna, vilket var fuck, baby, 

mode, spliff, boy, hustle, beef, nice, hook och bling. Slutsatsen blev att den sortens 

kodväxlingar var mycket vanliga. Klart vanligast var olika former av ordet fuck, som förekom 

i 17 av 30 låttexter som undersöktes. Kanske är det därför ordet idag inte hade räknats till 

kodväxling, enligt bland annat Andersens (2014:23) definition.  

Flerordsfraserna var däremot desto färre. Endast orden fuck, beef och hook förekom i några 

sådana. Fuck förekom då i tre flerordsfraser, medan beef och hook endast i en. Värt att 

tillägga är även att av dessa sammanlagt fem kodväxlande flerordsfraser stod rapparen Näääk 
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ensam för tre av dessa fem fall, vilket ytterligare understryker hur ovanligt detta var inom 

genren på den tiden.  

 

3 Material och metod 
 

I följande avsnitt presenterar jag först materialet som används i min undersökning. Därefter 

förklarar jag vilka kriterier som använts för att skilja kodväxling från lånord och i allmänhet 

vad jag valt att klassa som ett ord. Avslutningsvis går jag igenom själva metoden och 

strukturen på undersökningen.  

 

3.1 Material 
 

Materialet i undersökningen består av de fem mest spelade hiphop-artisterna på Spotify från 

Sverige och Danmark under år 2021. Från dessa artister har jag plockat ut deras respektive 

fem mest spelade låtar genom tiderna. Anledningen till att jag valt just de mest spelade 

rapparna, och dess mest spelade låtar, är för att jag vill få fram vilken musik som tycks tilltala 

flest Spotify-användare i respektive land. Sammanlagt undersöks alltså 50 låttexter. Samtliga 

låttexter är hämtade från hemsidan Genius, som tillgodoser Spotifys användare med låttexter. 

Låtarna är av varierande längd, där den kortaste av dem innehåller 293 ord och den längsta 

775 ord. En kort sammanställning av materialet som hämtats ser ut som följer: 

 

Sverige: 

Hov1: Hon dansar vidare i livet, Pari, Gamora, Hornstullsstrand, Gift 

Dree Low: Pippi, XO, Ice cream, No Cap, Tokken 

Einar: Katten i trakten, Första klass, Tesla, Fusk, Nu vi skiner 

Yasin: Young & Heartless, Ge Upp Igen, Trakten Min, Hiphop N RnB, Workin 

Jireel: Cataleya, Alla Mina, Snap, Gav Allt, Forca 

 

Danmark: 

Gilli: Oui, Vai Amor, Habibi Aiwa, Rica, Tidligt Op 

Branco: London Town, La Danza, McQueen, All in, Verden Vender 

Kesi: Mamacita, Kom Over, Blå Himmel, Følelsen, Su Casa 
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Benny Jamz: Ibiza, Uuh, Hajde, Balou, Tjep 

Artigeardit: Er Her, Værformig, Lov Mig 1 Ting, Jogginsæt, Ses Senere 

 

3.2 Om artisterna och deras bakgrund 
 

Jag vill även nämna något om artisternas bakgrund, vilket kan ge en fingervisning åt vilka 

språk de kan tänkas behärska. Om vi börjar med de svenska artisterna är såväl medlemmarna i 

Hov1 som Einar etniska svenskar och antas således inte tala några andra språk än svenska och 

engelska – såvida de inte lärt sig dem på egen hand. Yasin och Dree Low har båda föräldrar 

från Somalia (Aftonbladet 2020), vilket innebär att de utöver svenska och engelska även kan 

tänkas prata antingen somaliska, arabiska eller både och. Jireel har å sin sida föräldrar från 

Angola och talar således, utöver svenska och engelska, portugisiska (Carina Bergfeldt 2022). 

De danska artisterna har å sin sida en mer spridd bakgrund. Endast Gilli har två föräldrar 

som är födda i Danmark (Information 2014). Däremot är han sedan flera år tillbaka bosatt i 

Spanien och kan således tänkas behärska spanska (Uden Filter 2019). Kesi har en mamma 

som är dansk och en pappa från Tanzania (Hvem er… 2020). Således kan han eventuellt ha 

fått engelska och/eller swahili hemifrån. Artigeardit har två föräldrar från Nordmakedonien, 

som dock är etniska albaner och således talar albanska (Hvem er… 2021). Benny Jamz har 

ursprung i Jamaica (Hvem er… 2020), där engelska och patwa tillhör de officiella språken. 

Avslutningsvis beskrivs Brancos ursprung som filippinskt på hans Wikipediasida, dock utan 

stödjande referens. Om det stämmer kan han också tänkas ha engelska och/eller tagalog som 

hemspråk.  

Avslutningsvis vill jag också tillägga att artisterna Kesi, Benny Jamz och Gilli har haft ett 

långtgående samarbete sedan flera år tillbaka. De tre artisterna ingår nämligen i samma 

hiphopkollektiv, vid namn B.O.C (Hvem er… 2020). De har således släppt en hel del 

gemensam musik och medverkar titt som sätt på varandras låtar, vare sig det är i själva låten 

eller mer i bakgrunden i produktionen. Således är det rimligt att anta att deras inspiration för 

musikskapande ibland kommer från varandra.   

 
3.3 Kriterier och avgränsningar 
 

Som jag tog upp i bakgrundskapitlet är definitionerna av kodväxling varierande. Således går 

det inte att välja en definition som samtliga forskare fullt ut står bakom. I stället har jag 
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sammanställt en lista kriterier som är lämpade för min undersökning, baserat på Sharps 

(2001), Lainios (2007) och Andersens (2014) definitioner av begreppet (se avsnitt 2.1). 

 

1. Inlånade ord som anpassats efter språket som det lånats till, sett till syntax eller morfologi, 

räknas ej som kodväxling. Exempelvis är verbet ”att logga in/ut” inte kodväxling enligt min 

definition.  

2. Engelska (till största del) interjektioner och diskursmarkörer räknas inte till kodväxling. 

Det innefattar bland annat ord som ”Fuck”, ”Yes” och ”No”, men även ”Yeah”, ”Yo” med 

mera. 

3. I låtarna förekommer även icke-lexikala ord, som inte kan sägas tillhöra något språk alls. 

Det kan bland annat vara ”na-na-na”, ”la-la-la” eller ”oh-oh-uh”. I sammanställningen är 

dessa helt och hållet exkluderade och räknas således inte med i resultatet.  

4. Namn på företag, platser eller personer räknas inte som kodväxling. Undantag är i 

uppenbara fall, då exempelvis en stad heter X på ett språk men Y på ett annat, som 

København/Copenhagen.  

 

Sharp (2001:9) lyfter att kodväxling av enstaka ord kan vara svåra att skilja från lånord. 

Svårigheterna i det försöker jag att täcka in under punkt två i listan ovan, med hjälp av 

Andersens kriterier (2014:23). Andersens kriterier ger dock inte svar i samtliga fall. Detta kan 

ses som en svaghet i metoden, då jag behöver gå utanför dessa kriterier. Räknas exempelvis 

ordet Sayonara (japanska för hejdå), som förekommer i Dree Lows Pippi som kodväxling 

eller ej? I de fallen har jag utgått från Sharp (2001:9), som lyfter att flerspråkighet är en 

förutsättning för kodväxling. Således blir frågan om Sayonara kan anses vara ett ord som 

någon som inte talar japanska ändå skulle kunna använda sig av i sitt språk eller ej. I fallet 

med Sayonara skulle svaret i så fall bli ja och att det således inte räknas som kodväxling. Om 

vi däremot i stället tar det spanska ordet niña (barn), vilket förekommer i Gillis Vai Amor, är 

det ett exempel som räknas till kodväxling. 

 

3.4 Metod 

 

Låttexternas ord har räknats i Microsoft Word, där icke-lexikala ord har exkluderats. Därefter 

har antalet ord på danska respektive svenska räknats och andelen ord på utländska språk 
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likaså. I slutändan har sifforna omvandlats till procent, avrundade till en decimal. Exempelvis 

kan en uträkning tänkas se ut som följande: 

 

Svensk låt X 

Totalt antal ord: 300 

Antal ord på svenska: 250 (83,3 %) 

Antal ord på engelska: 40 (13,3 %) 

Antal ord på övriga språk: 10 (3,3 %) 

Övriga språk som används i låt X: spanska  

 

När övriga språk innefattar fler än ett språk räknas de först till kategorin ”övriga språk”, men 

därefter görs även separata uträkningar för varje språk. Exempelvis: 

 

Antal ord på övriga språk: 20 av 200 (10 %) 

Övriga språk som används i låten: spanska, tyska, portugisiska  

Antal ord på spanska: 10 (5 %) 

Antal ord på tyska: 8 (4 %) 

Antal ord på portugisiska: 2 (1 %).  

 

Anledningen till att övriga språk, utöver svenska/danska och engelska, inledningsvis 

redovisas som ett gemensamt block beror på att undersökningens fokus primärt är att studera 

användningen av engelsk kodväxling bland de svenska och danska språkanvändarna. I andra 

hand undersöks kodväxling till andra språk än engelska, men den frågeställningen ser däremot 

inte till specifika språk så som tyska, spanska eller franska (se frågeställning 2 i avsnitt 1.1).  

Vad som också är viktigt att nämna är att många av Dree Lows låtar har plockats ner från 

Spotify, i samband med att han valde att avsluta sin musikkarriär i början av år 2022 (SVT 

Nyheter 2022). Låtarna som undersökts är således inte nödvändigtvis hans fem största, utan 

mer av ett axplock av hans fem mest spelade låtar som fortfarande gick att komma åt i 

Spotify. Det kan eventuellt ses som en brist i undersökningen, då materialet i praktiken inte är 

utvalt på samma premisser som för övriga artister i undersökningen. 
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4 Resultat 

 

I kapitlet nedan presenteras resultatet av undersökningen. I det första avsnittet presenteras 

resultatet av undersökningen av de svenska artisterna, följt av ett avsnitt om de danska. I 

kapitlets sista avsnitt presenteras en sammanfattning av resultaten per land, där även 

skillnader i siffrorna blir synliga. 

 

4.1 Sverige  
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen av de svenska artisternas texter. För att 

studera hur siffrorna tagits fram se Bilaga 1 och 2. Inledningsvis presenteras siffrorna och 

statistiken, såväl i text som i ett cirkeldiagram. Därefter behandlas siffror där artisterna 

utmärker sig och huruvida deras kodväxlande överensstämmer med deras språkbakgrund. 

 

4.1.1 Hov1 

 

I de fem Hov1-låtar som undersöktes användes sammanlagt 2446 ord (100 procent), varav 

2266 (92,6 procent) var på svenska, 175 (7,2 procent) på engelska och övriga språk (endast 

franska) 5 ord (0,2 procent).  
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Figur 1. Hov1. 

 

Hov1s användande av kodväxling var mycket varierande mellan de enskilda låtarna. 

Exempelvis skedde ingen kodväxling alls i ”Hon dansar vidare i livet”, medan 21% av 

”Gamora” kan räknas till engelsk kodväxling.  I allmänhet var gruppen också bland de mest 

kodväxlande av de svenska artisterna. Det bör dock betonas att de sifforna främst påverkas av 

låtarna ”Gamora” och ”Pari”, som innehåller stora mängder kodväxling till engelska, medan 

låtar som ”Hornstullsstrand”, ”Gift” och ”Hon dansar vidare i livet” innehåller få 

kodväxlingar.  

Baserat på gruppens bakgrund (se avsnitt 3.2) går det heller inte att förvänta sig att 

kodväxlingen i någon högre grad skulle ske till andra språk än engelska.  

 

4.1.2 Dree Low 

 

I de fem Dree Low-låtar som undersöktes användes sammanlagt 2401 ord (100 procent). Av 

dessa var 2158 ord (89,9 procent) svenska, 234 ord (9,7 procent) engelska och 9 ord (0,4 

procent) på övriga språk. De övriga språken som användes var arabiska (6 ord, eller 0,3 

procent) och spanska (3 ord, eller 0,1 procent). 
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Figur 2. Dree Low. 

 

Dree Low var den artist som i högst utsträckning använde engelska bland de svenska 

artisterna. Endast låten ”XO” innehöll över 95 procent svenska ord, medan motsvarande i 

andra låtar låg mellan 87-95 procent. Kodväxlingen speglar inte heller i någon större 

utsträckning hans bakgrund (se avsnitt 3.2). För trots att arabiska var det språk, utöver 

engelska, som han växlade mest till var det endast 6 ord i 5 låtar som den kodväxlingen 

skedde. 

  

4.1.3 Einar 

 

I de fem Einar-låtar som undersöktes användes sammanlagt 2338 ord (100 procent). Av dessa 

var 2247 ord (96,1 procent) svenska, 88 ord (3,8 procent) engelska och 3 ord (0,1 procent) på 

ett övrigt språk (arabiska). 
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Figur 3. Einar. 

 

Einar var den svenska artist som använde kodväxling minst – såväl till engelska som övriga 

språk. Dock saknade han helt och hållet låtar där hela texten kan anses vara skriven på 

svenska. Baserat på Einars bakgrund (se kapitel 3.2) går det heller inte att förvänta sig att 

kodväxlingen i någon högre grad skulle ske till andra språk än möjligtvis engelska, vilket 

även var fallet. Att 3 ord i 5 låtar räknas till arabiska är för lite för att peka på något mönster i 

hans kodväxlande till språket. 

 

4.1.4 Yasin 

 

I de fem Yasin-låtar som undersöktes användes sammanlagt 2036 ord (100 procent). Av dessa 

var 1846 ord (90,7 procent) svenska, 180 ord (8,8 procent) engelska och 10 ord (0,5 procent) 

på ett övrigt språk (arabiska).  
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Figur 4. Yasin. 

 

Yasins ”Young & Heartless” sticker ut som den låten med mest engelsk kodväxling i 

undersökningen, där hela 22,8 procent av låten framfördes på engelska. Samtidigt bjuder 

Yasins texter på stora kontraster, där ”Ge upp igen” framförs helt utan kodväxling och 

”Hiphop N RnB” endast innehöll ett kodväxlande ord. Övrig kodväxling gick dock bara att 

hitta i en låt, ”Trakten min”, där Yasin framför två meningar på arabiska: ”Sho beddek 

beddek hashish bahad. Shouf hada hada qashmir bahad”. Faktumet att han visar upp 

kodväxling i flerordsfraser, till skillnad från bland annat Dree Low, visar större prov på den 

flerspråkighet som Sharp (2001:9) lyfter upp. Det reflekterar således i högre grad hans 

språkbakgrund, i jämförelse med exempelvis Hov1s sporadiska kodväxling till franska.  

 

4.1.5 Jireel 

 

I de fem Jireel-låtar som undersöktes användes sammanlagt 2113 ord (100 procent). Av dessa 

var 1863 ord (88,1 procent) svenska, 160 ord (7,6 procent) engelska och 90 ord på övriga 

språk (4,3 procent). De övriga språk som användes var portugisiska (65 ord eller 3,1 procent) 

och spanska (25 ord eller 1,2 procent).  
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Figur 5. Jireel. 

 

Jireel sticker ut på i synnerhet två punkter. Delvis var han den svenska artist som använde 

svenska minst, men också den som i klart högst utsträckning kodväxlade till andra språk än 

engelska av de svenska artisterna. De språk som artisten växlade till var då spanska och 

portugisiska. Jireel, som har föräldrar från Angola, talar även portugisiska (se avsnitt 3.2) 

vilket reflekteras i statistiken. Kodväxlingen till portugisiska var också förhållandevis 

utspridd över de olika låtarna och förekom såväl i enstaka ord som i flerordsfraser. 

Kodväxlingen till spanska förekom främst i låten Cataleya, där han rappar om sin relation till 

en colombiansk kvinna och således använde spanska termer för att beskriva hennes bakgrund. 

Exempelvis används nationalitetsbeteckningen colombiana tillsammans med hennes namn 

vid upprepade tillfällen i låten, men i synnerhet i refrängen.  

 

4.2 Danmark 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen av de danska artisternas texter. För att 

studera hur siffrorna tagits fram se Bilaga 1 och 2. Inledningsvis presenteras siffrorna och 

statistiken, såväl i text som i ett cirkeldiagram. Därefter behandlas siffror där artisterna 

utmärker sig och huruvida deras kodväxlande överensstämmer med deras språkbakgrund. 
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4.2.1 Gilli 

 

I de fem Gilli-låtar som undersöktes användes sammanlagt 1821 ord (100 procent). Av dessa 

var 1528 ord (83,9 procent) danska, 8 ord (0,4 procent) engelska och 285 ord (15,7 procent) 

på övriga språk. De övriga språken som användes var portugisiska (148 ord eller 8,1 procent), 

spanska (120 ord eller 6,6 procent), arabiska (14 ord eller 0,8 procent) och franska (3 ord eller 

0,2 procent). 

 

 

Figur 6. Gilli. 

 

Gilli var den artist som använde danska/svenska klart minst av samtliga undersökta artister. 

Endast 83,9% av hans texter utgjordes av danska. Däremot kodväxlar han sällan till engelska. 

I stället är det spanska och portugisiska som han kodväxlar till. Exempelvis består låttexten 

till ”Vai Amor” till 36,7 procent av portugisiska – alltså mer än var tredje ord. Baserat på hans 

bakgrund (se avsnitt 3.2) är det bitvis något som saknar en tydlig förklaring. Gilli, vars riktiga 
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namn är Kian Rosenberg Larsson, är sedan en tid tillbaka bosatt i Spanien (se avsnitt 3.2). 

Således erbjuder det en logisk förklaring till den kodväxlingen, men en liknande bakgrund till 

Portugal (eller annat land där portugisiska talas) har jag inte lyckats finna. I början av år 2022 

släppte han dessutom albumet Carnival, där musiken är tydligt influerad av Brasilien men 

flera av låttitlarna är på spanska (No Pasa Nada, Peligrosa m.fl.). 

 

4.2.2 Branco 

 

I de fem Branco-låtar som undersöktes användes sammanlagt 1836 ord (100 procent). Av 

dessa var 1714 ord (93,4 procent) danska, 111 ord (6 procent) engelska och 11 ord (0,6 

procent) på övriga språk. De övriga språk som användes var spanska (5 ord eller 0,3 procent), 

franska (4 ord eller 0,2 procent), arabiska (1 ord eller mindre än 0,1 procent) och turkiska (1 

ord eller mindre än 0,1 procent). 

 

 

Figur 7. Branco. 

 

Branco är den danska artist i undersökningen som kodväxlar mest till engelska. Noterbart är 

dock att han, trots detta, kodväxlar till engelska mindre än fyra av fem svenska artister i 

undersökningen. Statistiken över kodväxling till övriga språk reflekterar heller inte hans 
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bakgrund (se avsnitt 3.2). Förvisso går det att hävda att han fått engelska hemifrån och inte 

enbart från skolbänken, men trots att han är den danska rappare som kodväxlar mest till 

engelska i undersökningen vore en sådan slutsats något långdragen eftersom det enbart rör sig 

om 6 procent engelsk kodväxling.  

 

4.2.3 Kesi 

 

I de fem Kesi-låtar som undersöktes användes sammanlagt 2486 ord (100 procent). Av dessa 

var 2376 ord (95,6 procent) danska och 110 (4,4 procent) på övriga språk. Av de övriga språk 

som användes var 74 ord spanska (3 procent) och 36 ord (1,4 procent) portugisiska.  

 

 

Figur 8. Kesi. 

 

Kesi sticker ut på så sätt att han inte alls kodväxlar till engelska, i det material som 

undersökningen täcker. I stället är det portugisiska eller spanska som Kesi kodväxlar till. Efter 

Gilli är han nämligen den artist som kodväxlar mest till andra språk än engelska, såväl bland 

svenska som danska artister. Detta går även emot det förväntade resultatet, baserat på hans 

bakgrund (se avsnitt 3.2). Möjligtvis finns delar av en förklaring till detta i hans nära 

samarbete med bland annat Gilli, genom hiphopkollektivet B.O.C. 
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4.2.4 Benny Jamz 

 

I de fem Benny Jamz-låtar som undersöktes användes sammanlagt 1963 ord (100 procent). 

Av dessa var 1875 ord (95,5 procent) danska, 40 ord (2 procent) engelska och 48 ord (2,5 

procent) på övriga språk. Av de övriga språk som användes var 30 ord (1,5 procent) spanska, 

17 ord (0,9 procent) bosniska och 1 ord (0,1 procent) italienska.  

 

 

Figur 9. Benny Jamz. 

 

Benny Jamz är den artist där skillnaden i procentenheter skiljer sig minst mellan kodväxling 

till engelska och kodväxling till övriga språk. Baserat på hans bakgrund (se avsnitt 3.2) är det 

möjligt att anta att hans engelskkunskaper inte enbart kommer från skolbänken, men trots det 

reflekteras det inte fullt ut i hans texter. Vad gäller övriga språk sticker såväl spanska som 

bosniska ut. Hans användning av spanska kan eventuellt förklaras i hans kopplingar till Kesi 

och kanske i synnerhet Gilli, genom hiphopkollektivet B.O.C (se kapitel 3.2). Vad gäller hans 

användning av bosniska går det att förklaras i att ordet hajde, som kan betyda skynda på, eller 

kom igen i flera av språken som talas i de forna jugoslaviska länderna på Balkan, används 

flitigt i refrängen till hans låt med samma titel. Att jag valde att kategorisera det som bosniska 
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snarare än serbiska eller kroatiska, som även har samma ord i sina språk, beror på att Google 

Translate kategoriserade det på så vis och att en bosnisk vän kunde bekräfta ordets innebörd.  

 

4.2.5 Artigeardit 

 

I de fem Artigeardit-låtar som undersöktes användes sammanlagt 2880 ord. Av dessa var 

2876 ord (99,9 procent) danska och 4 ord (0,1 procent) på engelska. 

 

 

Figur 10. Artigeardit. 

 

Artigeardit sticker ut som den som kodväxlar minst av samtliga artister, såväl danska som 

svenska, i undersökningen. I samtliga fem låtar förekommer kodväxling endast vid fyra 

tillfällen – samtliga i samma låt. I låten ”Joggingsæt” används det engelska ordet ”cardio” vid 

fyra tillfällen, samtliga i refrängen där han sjunger ”Der’ ikk’ noget cardio – vi gør det aldrig 

efter bogen”. Således kodväxlar han egentligen inte i någon större utsträckning, varken till 

albanska eller engelska.  

 

4.3 Sammanfattning 
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Skillnaderna mellan svenska och danska rappares kodväxling är stor. Av de artister som 

undersökts använder de svenska engelska nästan fem gånger så mycket som de danska (7,4 

procent och 1,5 procent). Samtidigt visar statistiken att kodväxling till andra språk än 

engelska är mer än fyra gånger så vanligt bland de danska artisterna (4,1 procent och 1 

procent). 

 

 

Figur 11. Sverige. 
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Figur 12. Danmark. 

 

På ytan skiljer sig kodväxlingen även till stora delar inom de olika länderna. Mellan de 

svenska artisterna Einar och Jireel skiljer det exempelvis åtta procentenheter i kodväxling till 

engelska. Likheterna ligger dock i hur sparsam kodväxling till andra språk än engelska är, 

med undantag för Jireel som kodväxlar relativt fritt till såväl engelska som spanska och 

portugisiska.  

Även skillnaderna mellan de danska artisternas frekvens av kodväxling är stor. Medan 

Gilli endast använder danska i 83,9 procent av fallen använder Artigeardit danska i 99,9 

procent av materialet i undersökningen. I dansk hiphop tycks dock kodväxling till engelska 

vara förhållandevis sparsam och tre av fem artister kodväxlar hellre till andra språk än just 

engelska. Dessa är Kesi, Benny Jamz och Gilli, som alla gärna blandar in såväl spanska som 

portugisiska i sin musik. En förklaring till det går även att finna i att de tre har arbetat 

tillsammans i flera projekt och även är del av samma hiphopkollektiv, B.O.C (se avsnitt 3.2). 

Således går det att anta att deras skapandeprocesser påverkas av varandra. 

Artisternas bakgrund tycks inte heller spela någon avgörande roll i hur de kodväxlar. 

Artigeardit använder exempelvis inte albanska i sina låtar och vare sig Yasin eller Dree Low 

använder nämnvärt fler ord på arabiska än den etniskt svenska rapparen Einar. Det går 

förvisso att hävda att Yasins språkbakgrund med arabiska manifesteras tydligare, eftersom 
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hans kodväxling även förekom i flerordsfraser vilket bör anses vara ett mer avancerat 

användande av språket i fråga. Detta förekom dock endast i en av hans låtar (Trakten min). 

Den enda som, utifrån sett, tycks kodväxla på en hög nivå med någon form av regelbundenhet 

till sitt hemspråk är Jireel, som ofta kodväxlar till portugisiska. Gilli, som använder såväl 

portugisiska som spanska, kan däremot inte antas ha det som hemspråk baserat på hans 

bakgrund (se kapitel 3.2). Däremot är han, som tidigare nämnt i avsnitt 3.2, sedan en tid 

tillbaka bosatt i Spanien. Det kan innebära att han, trots att han till synes saknar 

familjekoppling till ett spansk- eller portugisisktalande land, ändå behärskar åtminstone 

spanska. Det kan även vara en förklaring till hans flitiga nyttjande av språket.  

 

5 Diskussion 

 

I detta kapitel diskuterar jag utfallet i undersökningen utifrån mina tidigare frågeställningar i 

avsnitt 1.1. Frågeställning 1 och 2 behandlas tillsammans i det första avsnittet, då det på ett 

tydligt sätt hänger samman, med frågeställning 3 behandlas separat. I det sista avsnittet 

sammanfattas utfallet av uppsatsen. 

 

5.1 Diskussion av frågeställning 1 & 2 
 

Utifrån statistiken i undersökningen syns det tydligt att användandet av engelsk kodväxling är 

flera gånger större än i svensk hiphop än dansk, nästan fem gånger större. Kodväxling till 

andra språk än engelska är däremot mer än fyra gånger så vanligt i dansk hiphop.  

Att det engelska språket har hög status i Sverige är känt sedan tidigare (Josephson 

2018:135). Således är utfallet av resultatet för den delen av studien inte helt oväntad. Däremot 

är det desto mer oväntat att skillnaden mellan engelsk kodväxling var så stor mellan de två 

olika ländernas artister. Baserat på tidigare forskning (se avsnitt 2.3) borde resultatet se mer 

likartat ut, eller åtminstone inte ha så stora skillnader. Vad detta beror på är svårt att svara på 

utan djupare kulturhistorisk förståelse.  

Att kodväxlingen till andra språk än engelska var så mycket vanligare i dansk hiphop är 

också ett något oväntat utfall, sett till att Sverige både till antal och i procent har fler 

utlandsfödda invånare än Danmark (DST 2021:11, SBC 2022). De två språk som var mest 

använda för kodväxling i dansk hiphop (spanska och portugisiska) tycks heller inte ha något 
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större antal talare i Danmark, baserat på samma statistik. Inget av de länder där de två språken 

talas fanns representerade på listan över Danmarks tio största invandrargrupper (DST 

2021:11). Spanska och portugisiska var också, utöver engelska, de två mest vanliga språken 

att kodväxla till i svensk hiphop. Inte heller i Sverige återspeglas detta i invandringsstatistiken 

(SCB 2022). En stor del av kodväxlingen till spanska och portugisiska hålls förvisso uppe av 

Jireel, som utöver svenska och engelska även pratar portugisiska som hemspråk. Men även 

om hans bidrag exkluderas hamnar åtminstone spanska på en andraplats bland övriga språk att 

kodväxla till i svensk hiphop. Eventuellt kan det i stället gå att peka på populärkulturella 

strömmar från länder där de två språken talas, såväl i Sveriges som Danmarks fall, i takt med 

att streamingtjänster för såväl TV-serier, filmer och musik gör innehåll från andra delar av 

världen mer tillgängligt. Att dessa faktorer påverkar folks intresse för språk syntes i samband 

med Netflixs lansering av den sydkoreanska TV-serien Squidgame under hösten 2021. Under 

de två veckorna som följde efter dess premiär rapporterade språklärarappen Duolingo en 

ökning med 76% av användare som ville lära sig koreanska (Reuters 2021). Just den 

kulturella betydelsen av ett språks status i ett samhälle var Jørgensen (1995) inne på när han 

sammanställde sin lista över språkhierarkier i det danska samhället (se avsnitt 2.3.2). Mer 

specifikt varför just portugisiska och spanska tycks vara så vanligt i dansk och svensk hiphop 

kräver dock forskningssamarbeten, som även utgår från frågeställningen med större hänsyn 

till en kulturhistorisk bakgrund.  

 

5.2 Diskussion av frågeställning 3 

 

Resultatet i undersökningen talar bitvis emot tidigare forskning. Om vi börjar med att ta 

avstamp i Låter svensk musik bättre på engelska (Nilsson 2010), kunde Nilsson endast finna 

fem exempel på kodväxling till flerordsfraser.  I dag hade en liknande undersökning sett 

annorlunda ut. Även om den här undersökningen inte tog hänsyn till huruvida kodväxlingen 

skedde i form av enstaka ord eller flerordsfraser, är det tydligt att det sistnämnda blivit 

vanligare sedan Nilssons undersökning och blandas numera sömlöst in i musiken. I synnerhet 

upplever jag att Yasin är den svenska rappare som behandlar det flitigast. Det syns bland 

annat tydligt i låtarna Workin och Young & Heartless. 

 

Yasin: Workin 

How many problems you got? A lot 
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Jag är som 21 Savage 

Han vara bara ute i nån månad, han är savage 

Jag och polisen, we don’t speak the same language 

 

Yasin: Young & Heartless 

I walk with the young and the heartless 

We don’t give a fuck, han är lawless 

Jag är utomlands, pumpar Flawless 

Heartless 

Baby, jag är straight from the projects 

I’m just another brother making progress 

Rémy Martin och bra gräs 

Lätt att säga, vi mår bra här 

 

En egen teori är att engelskan, som idag är väl utbredd och har lika hög ställning som svenska 

i det svenska språksamhället (Josephson 2018:135), numera även används för att underlätta 

rimmandet i raptexterna. I det nedre citatet ser vi hur Yasin använder det engelska ordet 

”progress” för att rimma på ”bra gräs”, vilket i sammanhanget fungerar då han förutsätter 

tvåspråkighet hos lyssnaren. Möjligen kan detta peka på hur engelskan fått ännu högre status 

och då i synnerhet i vissa ungdomskulturer, där en stor andel åtminstone anser sig kunna tala 

engelska obehindrat. Exempel på kodväxling i flerordsfraser finns det gott om i nästan alla 

artisters låtar, såväl på svenska som danska, och tycks snarare vara regel än undantag i dagens 

hiphop, i jämförelse med tiden då Nilsson genomförde sin studie.  

Om vi tittar närmre på Josephsons lista över språkhierarkier i det svenska samhället 

(2018:135) i avsnitt 2.3.1, och jämför den med resultatet av den här studien går det att 

konstatera att den i stora drag stämmer överens. Josephson beskriver hur svenska och 

engelska har högst ställning, vilket även går att bekräfta i siffrorna från samtliga svenska 

artister. Efter dessa placerar Josephson de moderna språken, tyska, spanska och franska. Tysk 

representation saknas förvisso i de svenska låttexterna, men där återfinns dock både spanska 

och franska. Inga nationella minoritetsspråk finns däremot representerade, men dock finns ett 

av större invandrarspråken, arabiska. Således anser jag att utfallet av studien reflekterar 

Josephsons lista väl.  

Något oväntat, för den som bara studerar den sammanfattande grafen, är portugisiska det 

vanligaste språket att kodväxla till utöver svenska och engelska i materialet. Det bör dock 
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betonas att Jireel är den enda artisten som faktiskt använder sig av språket i sina låttexter, i 

den här undersökningen. Som jämförelse använde sig tre av fem rappare av arabiska vid något 

tillfälle i sina låtar, och två av fem spanska. Vad som eventuellt går att utläsa från hur 

portugisiska, spanska och franska används i materialet är dock att artisternas publik tycks 

uppskatta det. De låtarna som jag valt ut för att undersöka är ju nämligen de fem största 

svenska rapparnas fem mest spelade låtar. Således hade en undersökning inriktad mer åt de 

latinska språkens status bland en yngre generation svenskar varit intressant att studera. 

Om vi även tillåter oss att jämföra utfallet av studien med Jørgensens (1995) listan över 

språkhierarkier i det danska samhället (se avsnitt 2.3.2) är resultatet inte en lika självklar 

reflektion. Detta kan delvis förklaras i att listan är äldre än Josephsons, men även med en 

blick åt Josephsons forskning (2018:108), som menar att engelskans status i de skandinaviska 

länderna är mycket lik, överensstämmer inte utfallet av studien. Den här gången hamnar 

engelskan på en tredjeplats över de vanligaste språken att kodväxla till, trots att det inte rör 

sig om stora marginaler till en andraplats. Framför engelskan finner vi spanska och 

portugisiska. Spanska, liksom engelska, används av fyra av fem artister och portugisiska av 

två av fem. Värt att återigen understryka är hur de artisterna som använder sig mest av 

spanska och portugisiska, Benny Jamz, Kesi och Gilli, tillhör samma hiphopkollektiv och 

arbetar mycket tillsammans. Däremot, precis som i fallet med de svenska artisterna, är dessa 

utvalda till undersökningen just för att de är de mest lyssnade. Faktumet att även två latinska 

språk kommer så pass högt upp i undersökningen över kodväxling från danska bör också 

kunna betraktas som någon form av indikation över vilket status språken har fått i de två 

skandinaviska länderna. Detta trots förhållandevis låg invandring från länder där språken talas 

(se avsnitt 2.4.1 och 2.4.2).  

De flesta forskare var även överens om att tvåspråkighet är en förutsättning för kodväxling 

(Sharp 2001:9). Det tycks stämma i ett antal fall, men inte alla. Yasin och Dree Low, med 

rötter i Somalia, kodväxlade utöver engelska mest till arabiska. För Jireel, med portugisiska 

som hemspråk, var portugisiska vanligast efter engelska. De som stack ut var däremot de 

danska rapparna Benny Jamz, Kesi och Gilli. Att Gilli, som numera är bosatt i Spanien, 

kodväxlar till spanska är i sig ingenting förvånande. Men däremot var det inte spanska, utan 

portugisiska som var hans vanligaste språk efter danska. Någon personlig koppling till 

Portugal, Brasilien eller annat portugisisktalande land har jag heller inte lyckats finna för 

honom. Möjligen har han utvecklat en förståelse av språket, i och med dess likhet till spanska.  

I den här analysen vill jag dock lyfta två punkter som möjligen kan bidra till en förklaring till 

varför vi ser artister kodväxla till språk som de nödvändigtvis inte talar. Delvis kommer 



 34 

många av dagens hiphopartister, såväl i Danmark som Sverige, från multietniska områden där 

de har vänner och bekanta från olika delar av världen. I kulturmöten uppstår lån av ord och 

uttryck, men även utbyte av musikkultur. Trots att få av artisterna i undersökningen kan antas 

prata spanska är det alltså möjligt att de kan ha kommit i kontakt med språket den vägen och 

velat lyfta in referenser till det i sin musik, vilket kan ses som en förklaring till språkets höga 

närvaro i texterna. Därtill känner jag också att det är nödvändigt att betona faktumet att 

undersökningen består av skrivet material och inte muntligt, vilket kan förklara att resultatet 

inte går i linje med bland annat Sharps (2001) och Andersens (2014) studier, som hävdar att 

tvåspråkighet är en förutsättning för att kunna kodväxla.  

 

6 Sammanfattning och framtida forskning 

 

Studien visar att de svenska raptexterna innehåller nästan fem gånger fler kodväxlingar till 

engelska än de danska, samtidigt som de danska raptexterna innehåller mer än fyra gånger fler 

kodväxlingar till andra språk än engelska än de svenska. Trots att flera rappare, däribland 

Jireel, Yasin, Dree Low och Gilli, i varierande hög grad kodväxlade till språk som de själva 

behärskar var så inte fallet bland samtliga rappare. Einar kodväxlade till arabiska, Gilli i hög 

grad till portugisiska, och Benny Jamz till bosniska/serbokroatiska. Att resultatet av studien 

visar på så stor andel kodväxling till språk som artisterna inte kan antas behärska flytande 

anser jag pekar åt att kodväxling som begrepp kan behöva vidgas bortom tvåspråkighet, i 

synnerhet när det undersöks för människor från multietniska områden. En delförklaring kan 

dock finnas i att denna kodväxlingsstudie har genomförts utifrån skrivet material, till skillnad 

från bland annat Sharps (2001) och Andersens (2014) tidigare studier inom ämnet. Här 

upplever jag att det finns en lucka inom forskningen, både vad gäller studier i kodväxling i 

multietniska områden och vad gäller kodväxling i skrift. Där hoppas jag att resultatet i denna 

uppsats kan vara en plats att ta avstamp ifrån för framtida forskning. 
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Genius, 2018. Kom over – Kesi 
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Exempeltext från svensk artist 

I denna bilaga redovisas en exempeltext av materialet som använts i undersökningen. Låten i 

fråga kommer från den svenska artisten Yasin och heter Young & Heartless. Samtliga 

låttexter i undersökningen är hämtade från Genius, som även är den tjänst som tillgodoser 

Spotifys användare med låttexter. I texten har de ord som räknas till engelsk kodväxling 

markerats med röd markeringsfärg (ex. Fashion week) och övrig kodväxling med grön 

markeringsfärg (ex. mon ami). Ord som står på svenska är inte alls markerade. För att se 

kriterier för vad som räknats till kodväxling se kapitel 3.3, Kriterier och avgränsningar. För 

samtliga låttexter, se innehållsförteckningen. 

 

Yasin - Young & Heartless 
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[Vers 1] 

Jag får skit för mina rader 

Istället för att hylla mig med priser och pokaler 

Polisen vet jag är kapabel 

Kriminalvården flyttar runt oss som nomader 

Där ute jag kan fylla lokaler 

Där ute jag kan lägga en polislön på ett par sandaler 

Min gun har gjort att jag undvikt ett par skandaler 

Jag brukar byta bilar som folk byter kanaler 

Ah, project baby med höga riskfaktorer 

Jag missa P3 Guld, jag satt med fulla restriktioner 

Det händer inte mycket under solen 

Jag smilar framför kameran, folk, under bordet 

 

[Brygga] 

Utanför musik vi gör hits 

Snart vi går från Nike Air Max till kostym och slips 

Stämplad ligist 

Mitt liv är som en vers från Troublesome '96, ey 

 

[Refräng] 

I walk with the young and the heartless 

We don't give a fuck, han är lawless 

Jag är utomlands, pumpar FLAWLESS 

Heartless 

Baby, jag är straight from the projects 

I'm just another brother making progress 

Rémy Martin och bra gräs 

Lätt att säga, vi mår bra här 

 

[Vers 2] 

Det går inte undvika min musik 

Jag vet Franky skulle älskat denna vers om han var vid liv 

Jag är soldier, plus jag är playboy 
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En fucking high roller, jag vet hur man gör pengar 

Alltid beväpnad, jag gör vad jag måste 

Jag blåser Mary Jane, röker som en skorsten 

Säg till de här rapparna, börja kasta mickarna 

Han som vill köra, han får simma med fiskarna 

Det är svårt att hålla takt, jag är strateg, jag spelar schack 

Får jag ett läge, I hit 'em up 

Jag kollar alltid min rygg, jag kan inte bli chockad 

Stockholm's finest, känd som Top Shottaz 

 

[Brygga] 

Utanför musik vi gör hits 

Snart vi går från Nike Air Max, till kostym och slips 

Stämplad ligist 

Mitt liv är som en vers från Troublesome '96, ey 

 

[Refräng] 

I walk with the young and the heartless 

We don't give a fuck, han är lawless 

Jag är utomlands, pumpar FLAWLESS 

Heartless 

Baby, jag är straight from the projects 

I'm just another brother making progress 

Rémy Martin och bra gräs 

Lätt att säga, vi mår bra här 

I walk with the young and the heartless 

We don't give a fuck, han är lawless 

Jag är utomlands, pumpar FLAWLESS 

Heartless 

Baby, jag är straight from the projects 

I'm just another brother making progress 

Rémy Martin och bra gräs 

Lätt att säga, vi mår bra här 
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Bilaga 2. Exempeltext från dansk artist 

 

I denna bilaga redovisas en exempeltext av materialet som använts i undersökningen. Låten i 

fråga kommer från den danska artisten Gilli och heter Oui. Samtliga låttexter i 

undersökningen är hämtade från Genius, som även är den tjänst som tillgodoser Spotifys 

användare med låttexter. I texterna har de ord som räknas till engelsk kodväxling markerats 

med röd markeringsfärg (ex. shut down) och övrig kodväxling med grön markeringsfärg (ex. 

bonita). Ord som står på danska är inte alls markerade. För att se kriterier för vad som räknats 

till kodväxling se kapitel 3.3, Kriterier och avgränsningar. För samtliga låttexter, se 

innehållsförteckningen. 

 

Gilli - Oui 

 

Min bandaléro sagde, jeg har hende, uh-oui 

Mami danser salsa med en fucking UZI, uh-uh-oui 

Uh-oui, uh-oui (Oui-oui) 

 

[Vers 1: Sivas] 

Hva' fuck har de gjort for mig? (Huh-huh) 

Som om de har sørget for mig (Mmh, huh-huh) 

Hva' fuck har de gjort for mig? (Yeah-huh) 

Ingen, der har åbnet nogen døre for mig (Mmh, yeah-huh) 

Sjakaler de løj for mig (Mmh, huh-huh) 

Sagde de var all-in, de bluffed' bar' (Mmh, huh) 

Så jeg' dybt nede i junglen som Coppola 

Sammen med familen som Coppola, mmh (Uhh) 

Ikk' så mange, der var her for mig, mmh (Uhh) 

Alt for mange vil ha' ram på mig, mmh (Uhh) 

Ikk' så mange, der var her med mig, mmh (Uhh) 

Der' ingen, der får ram på mig, mmh (Uhh) 

Men når hårde tider kommer, de dukker sig (Uhh) 

Gode tider kommer, de er der bar', mmh (Uhh) 
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Og jeg' ligeglad med risiko 

Trykker bar' speederen i bund, og vi rykker bare, vroom 

 

[Omkvæd: NODE & Gilli] 

De vil gern' dans' salsa, så jeg sagde: "Uh-oui" 

De vil gern' brug' penge, jeg sagde, jeg har dem, uh-oui 

Uh-uh-oui, uh-uh-oui (Ey, ey, ey) 

Uh-uh-oui, uh-uh-oui 

 

[Vers 2: Gilli] 

Åh-åh, åh, nah-nah, hun baile funk'er i mi casa 

Mama rica, hun har culo, culo, culo 

Lak, jeg river hende, som var jeg Tarzan 

(Åh-åh) Åh, oui-oui, man down ligesom Riri 

Tripper mig på min WhatsApp, elhas dezi 

(La, la) La vie est São Paulo vengo amigo, uh-oui 

(Ma, ma) Mami, danser salsa med en fucking uzi 

Uh-uh-oui, mami, ven aquí 

Mami, ten cuidado - Kiko, han er farlig 

Mami, mami, hun er fin, mami, hun vil ha' det hel' 

Mami, hun er fra Brazil, fanged' hende i Medellín 

Mami, hun har ingen pli, mami, hun har ingen pli 

Mami, mami, hun er min, bander kun på Portuguese 

 

[Mellemstykke] 

Onde você 'tava, seu vagabundo? 

Desgraçado, desgramado, 'cê 'tava com ela? 

'Tava com a outra? 'Tava? 

Vai responder ou não vai responder? 

Olha sua cara, seu safado, vagabundo 

 

[Omkvæd: NODE] 

De vil gern' dans' salsa, så jeg sagde: "Uh-oui" 

De vil gern' brug' penge, jeg sagde, jeg har dem, uh-oui 
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Uh-uh-oui, uh-uh-oui 

Uh-uh-oui, uh-uh-oui 

 

[Mellemstykke: NODE] 

Vagabundo 

Oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui 

Oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui (Skrrt-skrrt) 

Oui-oui-oui-oui-oui-ouh-oui-oui 

Oui-oui-oui-oui-oui-ouh-oui-oui-oui-oui-oui 

 

[Omkvæd: NODE] 

De vil gern' dans' salsa, så jeg sagde: "Uh-oui" 

De vil gern' brug' penge, jeg sagde, jeg har dem, uh-oui 

Uh-uh-oui, uh-uh-oui 

Uh-uh-oui, uh-uh-oui 

 

[Outro] 

Vagabundo, do-do-do-do-do-do-do 

'gabundo, do-do-do-do-do (Va-vagabundo) 

Vagabundo, do-do-do-do-do-do-do 

'gabundo, do-do-do-do-do (Va-vagabundo) 

 


