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Mitt föredrag handlar om flerspråkighet i en dagbok, som är skriven av en äldre svenskspråkig 
person, som föddes och levde hela sitt liv i staden Uleåborg, som är en av de svenska språköarna 
i Finland. Med svenska språköar i Finland avses små, historiskt förankrade svenska gemenskaper 
på större finskspråkiga orter (se Lönnroth 2009; Henricson 2013). I Finland finns det alltså små 
svenskspråkiga grupper som lever utanför det egentliga Svenskfinland, dvs. de svensk- och 
tvåspråkiga områdena vid kusttrakterna i Nyland, Åboland samt södra och mellersta Österbotten. 
Att studera språkanvändningen hos dessa personer är intressant ur ett kontaktlingvistiskt 
perspektiv.  

Materialet i föreliggande undersökning består av 400 dagboksinlägg skrivna under åren 
1995−1998 av en äldre svenskspråkig dam i Uleåborg. Basspråket i dagboken är svenska. När 
dagboksskrivandet inleddes var skribenten över 70 år. Innehållsligt handlar det om 
dokumentation av vardagshändelser i hennes liv. Det är alltså fråga om en skriven text i ett 
register som är högst personligt. Dagboksinläggen framstår som spontant och hastigt 
upptecknade, och stilen är för det mesta okonstlad och informell. Det är fråga om informella 
skrifthändelser som kan ge en bra bild av hur olika språk vävs samman i en flerspråkig persons 
tankar och språkanvändning. 

Syftet med föreliggande undersökning är att redogöra för förekomsten av kodväxling i materialet. 
Allmänt taget hänvisar begreppet kodväxling till en två- eller flerspråkig persons förmåga att 
växla mellan olika språk eller varieteter i sin språkanvändning. Jag söker svar på följande frågor: 

1. Hur mycket kodväxling till finska eller till andra språk finns det i materialet? 
2. Vilken typ av kodväxling är det fråga om? 
3. Vilken funktion kan kodväxlingarna tänkas ha i den spontant skrivna dagbokstexten, där 

den sociolingvistiska, interpersonella motiveringen för flerspråkighet är minimerad? 
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