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Rom byggdes inte på en dag och Bättre fly än illa fäkta känner nog de flesta igen som
samtida ordspråk. Däremot kanske inte många hört Bättre gifta sig än brinna eller Så
länge vattnet är grumligt, fiskar alla. Trots att uttrycken är obekanta uppfattar vi antag-
ligen ändå dessa yttranden som ordspråk. I avhandlingen Ordspråk i bruk konstaterar
författaren Anders Widbäck inledningsvis att trots att ordspråk i stort sett är omöjliga
att definiera och avgränsa, så finns det ändå något hos dem som gör att uttrycket upp-
fattas just som ett ordspråk. Hur ordspråk kan definieras och hur svenska ordspråk an-
vänts över tid är frågor som Widbäck diskuterar och studerar i avhandlingen. Att under-
söka användning av ordspråk över tid kräver ett material som har interaktionell karaktär,
därför har korpusen Svensk dramadialog använts i studien. Korpusen består av 45
svenska dramer från åren 1725–2000. Avhandlingens syfte formuleras på följande sätt
i inledningskapitlet: »att undersöka användningen av ordspråk i svenska i ett diakront
perspektiv». De frågeställningar som studeras är:

• Hur används ordspråk? Vilka språkliga handlingar kommuniceras med dem?
Har användningssättet förändrats över tid?

• Hur vanliga är ordspråk? Har användningsfrekvensen förändrats över tid?
• Vem använder ordspråk och till vem används de? Har det skett en förändring

över tid vad gäller användare och mottagare av ordspråk?
(S. 19.)

Avhandlingen ansluter till forskningsområdena fraseologi och paremiologi, vilka pre-
senteras i kapitel 2. I fraseologi studeras mer eller mindre fasta fraser och flerordsut-
tryck som är semantiskt kopplade till varandra genom sin betydelse – fras ska alltså
inte här förstås som en grammatisk fras. Exempel på fasta fraser förutom ordspråk är
ordstäv, idiom, ordpar, lexikaliserade liknelser och bevingade ord. Två av dessa fasta
fraser liknar ordspråk: idiom och ordstäv. Författaren betonar att det finns en stor grå-
zon mellan ordspråk, idiom och ordstäv – där gränsdragning kan vara svår att göra.
Idiom är figurativa och skiljer sig från ordspråk i och med att de inte utgör syntaktiskt
självständiga enheter: vara någon på spåren, för brinnande livet, i samma veva. Ord-
stäv räknas ofta som en undergrupp till ordspråk och följer formeln: citat + sagesper-
son (+ situation), t.ex. Det var nära ögat, sa han som sköt sig i näsan (s. 25). Inom
paremiologi studeras ordspråk som fenomen. Att forskningsområdet är mycket vitalt
och mångfasetterat visar inte minst en genomgång av den av Wolfgang Mieder redi-
gerade tidskriften Proverbium (1984–) och av de olika bidragen i symposievolymen
Aspekter på ordspråk (2014). Men när det gäller svenska ordspråk framhåller förfat-
taren att det särskilt saknas forskning om ordspråk i faktisk användning. På svenskt
område finns det dessutom endast ett fåtal större svenska ordspråkssamlingar (som
sträcker sig från 1600-talet fram till modern tid). Avhandlingsförfattaren visar här att
han är väl förtrogen med de aktuella forskningsområdena.

Genom kapitel 2 undrar läsaren nyfiket: Vad är då egentligen ett ordspråk? I kapitel
3 stillas läsarens nyfikenhet. Här presenteras de fem kriterier som använts vid excerpe-
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ringen av ordspråk i studien: form, innehåll, generaliserbarhet, hävd och anonymitet.
Kapitlet avslutas med arbetsdefinitionen: »ordspråk är relativt korta, självständiga en-
heter som uttrycker sanning och livsvisdom. De är dessutom generaliserbara, anonyma
och har hävd» ( s. 55). När det gäller form är ordspråken vanligen korta och kan bestå
av endast två ord: Tiden går, Pengar talar. Den sanning och livsvisdom som uttrycks i
ordspråken innebär att de är auktoritativa till sin natur. De levererar ett moraliskt bud-
skap som får kraft av att det citeras och att det sägs med någon annans röst – många har
sagt det tidigare, alltså bör det vara sant. Men viktigt här är att det är en relativ sanning
som kan variera beroende på situation och kontext. Här används beskrivningen att ord-
språken har en semantisk potential (s. 45). Eftersom ordspråk är generaliserbara kan de
användas i olika kontexter. Flera faktorer i ordspråken möjliggör detta. De är figurativa,
eller metaforiska: Morgonstund har guld i mund. Eller de har en obestämd referent: Man
vet vad man har men inte vad man får. Ordspråket står därtill oftast i presens – vilket
signalerar att det har en generell betydelse och inte en specifik. 

Enligt arbetsdefinitionen ska alltså ordspråken också vara anonyma, vilket innebär att
det inte ska finnas en känd upphovsperson eller angiven källa – detta kriterium avgrän-
sar ordspråken gentemot ordstäven. Ordspråk ska dessutom ha hävd. Med hävd i denna
undersökning menar författaren »att ordspråket ska finnas i en tryckt ordspråkssam-
ling» (s. 66). Hävdkriteriet kan i denna studie dock också avse ordspråk som anses vara
synonyma till sin betydelse med något ordspråk i samlingarna; t.ex. har ordspråket Inte
rår man för, att det blir lavin af en snöflinga inkluderats eftersom författaren menar att
det motsvaras av Man ska inte göra en hel höna av en enda fjäder (s. 67). Författarens
argumentation för de fem valda kriterierna är tydlig med stark förankring i tidigare
forskning, med undantag för den vidgade användningen av hävdkriteriet till synonyma
betydelser. I och med att det betonats att ordspråken har en semantisk potential och att
ordspråkens betydelse alltid är kontextuellt beroende, blir det svårt att förstå hur hävd-
kriteriet kan tillämpas på detta sätt.  

Ur korpusen Svensk dramadialog har 138 ordspråk excerperats. Korpusen består
alltså av 45 dramer från tidsperioden 1700–2000: 10 dramer från 1700-talet, 15 dramer
från 1800-talet och 20 dramer från 1900-talet. Ett annat sätt att beskriva korpusens stor-
lek är att räkna antalet ord och det handlar här om drygt 800 000 ord. Materialet är vidare
indelat i sex perioder, på 25 år vardera (med ett intervall mellan dem på 25 år). Korpusen
består av både komedier, lustspel och allvarliga skådespel – men begreppet dramer har
valts för att täcka alla de ingående pjäserna i korpusen. Samtliga dramer och den ur
dessa excerperade ordspråkskorpusen finns redovisade i en källförteckning och en bi-
laga. Tyvärr är det något svårt att navigera mellan dramaförteckningen och ordspråks-
korpusen, och därtill svårt att hitta från enskilda ordspråksexempel i texten till dra-
maförteckningen. Hänvisningen till dramat från ordspråkskorpusen görs nämligen med
angivande av dramats namn, medan dramaförteckningen är strukturerad utifrån dramats
författare. 

För att besvara frågeställningen om ordspråkens användning genomför författaren en
kvalitativ analys där ordspråkens interpersonella metafunktioner studeras. Den interper-
sonella metafunktionen reglerar våra relationer till andra personer och hur vi kommuni-
cerar information. Språkhandlingar blir här ett centralt begrepp med teoretisk utgångs-
punkt i systemisk-funktionell lingvistik (SFL). Inom SFL räknar man med fyra grund-
läggande interpersonella språkhandlingar: påstående, fråga, erbjudande och uppma-
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ning. När språkhandlingar analyseras är det normalt flera faktorer som bestämmer
vilken språkhandling det handlar om (s. 76). Men det är bara möjligt att undersöka en
av dessa faktorer i analysen av språkhandlingar i dramakorpusen, och det är kontextu-
ella faktorer: inre kontext och situationskontext. Den inre kontexten utgörs av den språk-
liga kontexten inom samtalet, dvs. de repliker som omger användningen av ordspråket.
Situationskontexten utgörs bland annat av dramats handling och relationerna mellan
rollfigurerna. 

I studien redovisas 14 olika språkhandlingar i det totala materialet om 138 ordspråk
– men eftersom ett enskilt ordspråk kan uttrycka flera språkhandlingar så blir det totala
antalet betydligt större: 272 språkhandlingar (s. 85). De allra flesta ordspråken i studien
uttrycker den grundläggande språkhandlingen Påstående, som handlar om ett givande
av information. Dessa ordspråk har därtill delats in i tre grupper: informativa, åsikts-
givande och värderande språkhandlingar. De informativa språkhandlingarna uttrycker
information av en mer konstaterande art. Här ingår språkhandlingarna Kommentera,
Beskriva, Förklara och Bekräfta. De åsiktsgivande språkhandlingarna innebär att yttra-
ren av ordspråket uttrycker en åsikt om något. Här ingår språkhandlingarna Förstärka,
Försvara, Argumentera, Invända, Tillrättavisa och Varna. De värderande språkhand-
lingarna skiljer sig från de åsiktsgivande genom att behandla olika sorters känslor eller
personliga egenskaper snarare än handlingar och åsikter. Här ingår språkhandlingarna
Kritisera, Lugna, Trösta och Förolämpa. De språkhandlingar som är vanligast är de som
uttrycks som ensam språkhandling. Den vanligaste kombinationen av två enskilda
språkhandlingar är Kommentera och Kritisera (s. 156). 

I fråga om ordspråkens förändring över tid så konstaterar författaren att det finns
en betydande konstans i materialet: »En slutsats som kan dras är att ordspråk används
i stort sett likadant och på samma sätt i modern tid som för 300 år sedan» (s. 155).
Författaren lägger klokt nog in en reservation här: »Om de tendenser till användning
och uttryckta språkhandlingar som syns i denna undersökning även stämmer för andra
användningar av ordspråken är svårt att avgöra utan ett större referensmaterial»
(s. 157). Här är det viktigt att betona att med användning avses endast de interperso-
nella metafunktioner som ordspråken realiserar i olika språkhandlingar (och även ord-
språkens textuella metafunktion). Det hade varit en stor fördel om författaren valt ett
skarpare analytiskt begrepp än det allmänspråkliga användning som ju inte begränsar
sig till de språkliga metafunktionerna utan även kan inrymma bruk av enskilda ord-
språk. Och här är det naturligtvis helt uppenbart att användningen av enskilda ord-
språk varierar mellan sociala rum och också över tid (se t.ex. Andersson 2009). 

När det gäller språkhandlingarnas frekvens över tid i dramamaterialet finns det vissa
skillnader. Språkhandlingarna Argumentera och Invända används främst under de tidi-
gaste perioderna i materialet, dvs. 1700-talet. Ingen av dessa två språkhandlingar an-
vänds under den sista undersökta perioden. Språkhandlingen Kritisera är vanligare i se-
nare perioder på 1900-talet, vilket förklaras med att det har blivit vanligare med drama-
dialog som behandlar personliga egenskaper. I analysen av de språkhandlingar som ord-
språken realiserar hade det varit värdefullt med en tydligare metodologisk redovisning
och också en problematisering av metodologin. Det går nu tyvärr inte att sluta sig till
hur kategoriseringen av språkhandlingarna genomförts och det blir inte heller alltid tyd-
ligt hur de olika språkhandlingarna avgränsats gentemot varandra. 
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Den textuella metafunktion som ordspråken realiserar har också i viss mån identifie-
rats, dvs. hur ordspråken bidrar till att organisera informationen i interaktionen. Men här
betonas att den metafunktionen endast har observerats utan att närmare analyseras. I or-
ganisation av information kan ordspråken användas som topikavslut – genom att sam-
manfatta vad som sägs dessförinnan. Ordspråk kan också användas som utgångspunkt
för kommande yttrande. Det kan t.ex. vara en förklaring av vad man menar med ord-
språket, eller det kan vara en expanderad metafor som bygger på ordspråkets form eller
betydelse.

För att besvara frågorna om ordspråkens användningsfrekvens över tid och mottagare
över tid genomförs en kvantitativ analys av ordspråksmaterialet, vilken redovisas i kap.
7. En tendens är att ordspråken minskar i antal över tid. Beräkningen har gjorts per
10 000 ord (s. 142). Här har en jämförelse gjorts mellan de sex studerade perioderna och
det handlar om en minskning från 3,6 ordspråk per 10 000 ord i period 1 till ca 1 ord-
språk under de senare perioderna (s. 151). Minskningen kan möjligen sättas i relation
till dramagenrens utveckling som har gått från att vara övervägande skriftspråklig till att
bli mer talspråklig. Här görs också en reservation inför urvalskriteriet hävd, vilket kan
innebära att senare ordspråk inte tagits med i studien. Eftersom antalet ordspråk i det
totala materialet är så pass begränsat är det naturligtvis svårt att betrakta denna nedgång
som annat än en tendens i materialet. När det gäller frågan om mottagare av ordspråken
visar studien att kvinnor och män använder ordspråk i lika stor utsträckning i förhål-
lande till talutrymme, och att »[o]rdspråk verkar alltså användas främst av och till per-
soner inom samma generation eller till en yngre generation» (s. 159). 

I en avhandling som gör generella anspråk på att beskriva ordspråks användning över
tid i svenska är det naturligtvis också nödvändigt att föra en diskussion om relationen
mellan dialogen i dramakorpusen och autentisk dialog. Helt enkelt: I vilken utsträckning
kan en studie av användning av ordspråk i dramadialog antas vara giltig också för ord-
språksanvändning i autentisk dialog? I kapitel 4 förs denna metoddiskussion. Här sägs
uttryckligen att dramakorpusen består av fiktiv nedskriven dialog och att många aspek-
ter som förekommer i ett autentiskt samtal saknas. Det förklaras med att dramadialog är
en egen samtalstyp och därför inte kan ställas jämbördig med autentiska samtal, i och
med att den dynamiska sociala process som samtal förhandlas fram i helt uteblir i dra-
madialog. Trots dessa bärande skillnader mellan de båda dialogtyperna menar författa-
ren dock att: »[d]e övergripande samtalsstrukturerna och mönstren i dramadialog och
autentiska samtal liknar alltså varandra» (s. 64). Likheten sägs ligga i informationsöver-
föringen. »Därför spelar dialogens sort (dramadialog eller naturligt förekommande
samtal) eller dess form (grad av naturlighet vad gäller samtalsdrag som tvekanden osv.)
inte någon avgörande roll i en undersökning om ordspråks användning i dialog» (s. 65).
Här är det tyvärr svårt att följa med i författarens argumentering. Avhandlingens resultat
hade vunnit betydligt i precision om avhandlingens syfte tydligare kunnat avgränsas
mot den specifika dialogform som förekommer i dramer. Analysen av dramadialogen
gör nu anspråk på att omfatta användning av ordspråk även i naturlig dialog – vilket me-
toddiskussionen visat är problematiskt.

Avhandlingen Ordspråk i bruk utgör ett betydelsefullt bidrag till paremiologisk
forskning på svenskt område. Inom ordspråksforskningen betonas vanligen svårigheten
med att definiera och avgränsa ordspråk samtidigt som det ständigt framhålls att ord-
språk måste studeras i sin kontext. Här har avgränsade kriterier för ordspråk tillämpats
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i dramadialog och varje enskilt ordspråk har analyserats i sin specifika kontext. I av-
handlingen provas också nya metodologiska grepp som har alla möjligheter att utveck-
las vidare inför kommande ordspråksstudier. Avhandlingen är därtill både välskriven
och väldisponerad.
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Sociolingvistik i praktiken, red. av Sally Boyd & Stina Ericsson. Studentlitte-
ratur. 252 s. Lund 2015. ISBN 978-91-44-09566-0.

I Sociolingvistik i praktiken har Sally Boyd och Stina Ericsson samlat tio kapitel av tolv
författare som beskriver olika metoder för att samla in och analysera sociolingvistiska
data. Boken är indelad i två delar; del 1 ger i fem kapitel exempel på och beskriver in-
samlingsmetoder, medan del 2 i fem kapitel har fokus på analysmetoder. Varje kapitel
utgår från en studie som författaren/författarna har genomfört. I slutet på varje kapitel
ges också förslag på uppgifter och uppsatsämnen samt lästips. Boken vänder sig till stu-
denter på grund- och avancerad nivå i språkämnen och lärarutbildning, och den kan
också användas i metodkurser och som handbok i uppsatsarbete.

Det är välkommet med en metodbok i sociolingvistik. Det finns en metodbok om tal-
språksforskning i Norden från 1982, redigerad av Mats Thelander, där mycket är
givande att läsa också för dagens forskare, t.ex. Nordbergs kapitel om sociolingvistisk
datainsamling och Thelanders eget kapitel om analys av språklig variation, men vad
gäller insamling och analys av talspråksdata finns naturligtvis inget om den moderna
tekniken eller nyare metoder. Redaktörerna Boyd och Ericsson utgår i sitt inlednings-
kapitel från att man bäst närmar sig sociolingvistik genom att göra egna undersökningar,
och de vill inspirera läsaren till att ge sig ut i samhället och undersöka språkanvändning.
De menar att de introduktionsböcker som redan finns i sociolingvistik »fyller en funk-
tion i att väcka intresset för ämnet» (s. 27). Jag håller med om att det behövs en sådan
här bok om hur man gör sociolingvistik, även om syftet med tidigare introduktions-
böcker inte bara är att väcka intresse, utan också att ge en god bild av sociolingvistikens
olika delar. 


