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1 Inledning
Med utgångspunkt i våra forskningsintressen och ordinarie arbetsuppgifter, 
Lena som dialektolog och forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folk-
minnen och Emma som lexikograf inom Svenska Akademiens ordbokspro-
jekt, har vi kommit att mötas kring ett gemensamt intresse för svenska nätba-
serade ordböcker där innehållet tillkommer genom s.k. crowdsourcing, dvs. 
sajter som består av ord och uttryck som skickats in av allmänheten. En sådan 
ordbok är Folkmun.se. 

En anledning till att vi började intressera oss för just Folkmun.se var att vi 
ofta hamnade på den webbsidan när vi sökte efter uppgifter om dialektord som 
saknas i Institutet för språk och folkminnens samlingar, i Rietz dialekt-lexikon 
(1867) och i andra tryckta dialektbeskrivningar. Ett annat skäl var det faktum 
att olika typer av lexikografiska resurser med hittills ganska okänt innehåll 
blir allt synligare på webben. De tycktes dock innehålla ord och uttryck som 
saknas i mer traditionella ordböcker över allmänspråket. Kanske kunde dessa 
sajter fylla en lucka – eller en helt ny funktion – i ett ordbokslandskap i stark 
förändring? (se vidare Sköldberg & Mattsson 2016). För att få svar på denna 
och andra frågor behövde vi veta mer. 

I detta bidrag presenteras därmed en kvalitativ studie av den användargene-
rerade ordboken Folkmun.se och hur den utvecklas över tid. I första hand har 
vi intresserat oss för enskilda bidrag och bidragsgivare och deras roll i sajtens 
utveckling. Kan man se några mönster i bidragsgivandet? Vad driver dem som 
lägger in nya uppslagsord eller vidareutvecklar befintliga betydelsebeskriv-
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ningar? Hur tycks bidragsgivarna resonera? För att ta reda på detta har vi valt 
att göra ett nedslag i innehållet i ordboken och närstudera ett tjugotal bidrags-
givare. Studien utgör en av flera undersökningar inom vilka vi närmar oss 
Folkmun.se ur olika perspektiv (se Sköldberg 2015, Sköldberg & Wenner 
2017 och Sköldberg & Wenner 2018). 

2 Folkmun.se: bakgrund och innehåll
Bakom ordboken Folkmun.se står privatpersonen David Eriksson. Han starta-
de sajten år 2007 i syfte att dokumentera dialektala uttryck (men också slang 
och nyord). Av figur 1 framgår hur ingångssidan på ordboken ser ut. Som sy-
nes består den till stora delar av nyinlagda definitioner, men den erbjuder ock-
så olika typer av sökingångar. Via en länk kan man också lägga till ett nytt ord 
i ordboken.

Eriksson har gett oss tillgång till en databas där allt material som inkommit 
till Folkmun.se från starten till december 2016 finns samlat.1 Totalt innehåller 
databasen 5 523 bidrag och av dessa är 4 641 synliga på webbsidan (se vidare 
nedan). 

I anslutning till tidigare studier av användargenererade ordböcker har man 
ifrågasatt hur många olika bidragsgivare det är som faktiskt är med och ut-
vecklar den här typen av resurser (se t.ex.  Wolfer & Müller-Spitzer 2016). 
Den grundläggande tanken är att ”alla kan bidra” men frågan är om de verkli-
gen gör det. Av vårt material framgår att det är 1 664 unika bidragsgivare som 
står bakom de dryga 5 500 bidrag som skickats in så spridningen mellan olika 
bidragsgivare måste ändå betraktas som relativt stor. Statistikuppgifter från 
Google Analytics visar att antalet inskickade ord med något undantag har 
minskat för varje år sedan sajten startades. Å andra sidan har antalet sajtbesök 
konstant ökat sedan dess. Under oktober månad 2007 hade Folkmun.se 3 500 
besökare. Det kan jämföras med oktober månad 2016 då 12 000 personer be-
sökte sidan.

Som redan antytts har det – ur ett internationellt perspektiv – inte forskats 
så mycket om användargenererade sajter hittills. Eventuellt beror det på att 
ordboksajter som (enkom) bygger på användarnas bidrag är ett relativt nytt fe-
nomen. En annan anledning kan vara att de är ganska svåra att undersöka ef-
tersom de utvecklas hela tiden. Ännu ett problem är sajternas förgänglighet; 
de kan enkelt försvinna efter några år (Törnqvist 2015:155). Enligt Meyer & 
Abel (2018:740) har man fortfarande också bara ytliga kunskaper om kvali-

1 Stort tack till David Eriksson som så frikostigt delat med sig av sitt material och svarat på våra 
frågor. Avseende studiens forskningsetiska aspekter så har bidragsgivarna inte informerats om sin 
medverkan i studien. Erhållen data är anonymiserad så att den inte går att koppla till fysiska 
personer. Däremot går det att utifrån anonymiserade IP-uppgifter till exempel utläsa om flera 
användaridentiteter använder samma datoruppkoppling. Därigenom menar vi att vi har beaktat 
befintliga forskningsetiska riktlinjer om informanters anonymitet och skydd av informanter.    
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Figur 1. Startsidan på Folkmun.se (hämtad 180204). 
teten hos de lexikografiska beskrivningar som finns i den här typen av ord-
böcker. En snabb titt på några sajter kan lätt ge intrycket att de troligen 
innehåller mestadels oseriöst material. Den vandalisering av ordboksartiklar 
som sker på vissa sajter brukar också lyftas fram som ett problem. Bland de 
forskare som trots allt uttalat sig om sajternas kvalitet tycks det dessutom fin-
nas olika uppfattningar (jfr t.ex. Meyer & Gurevych 2012 som tar fasta på re-
sursernas styrkor och Hanks 2012:77–82 och Rundell 2015 som lyfter fram 
deras svagheter). 
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I första hand är det vardagliga ord som beskrivs på sajter med användarge-
nererat innehåll. Folkmun.se innehåller också, som namnet på sajten antyder, 
en stor andel dialektord, men även nya ord, slangord och fula ord förekommer 
ganska frekvent (Sköldberg & Wenner 2017; se vidare t.ex. Lew 2014 om 
uppslagsorden i engelska sajter som användarna helt eller delvis har utveck-
lat). På Folkmun.se:s startsida ser man också något annat som är typiskt för 
många användargenererade sajter, nämligen en upproriskhet mot etablisse-
mangets språk. Frågan lyder: ”Är det Svenska Akademien som bestämmer 
över det svenska språket eller är det du?”. I slutändan är det varken Svenska 
Akademien eller den enskilde bidragsgivaren som bestämmer utan modera-
torn – i själva verket Eriksson som driver sajten – som avgör om ett uppslags-
ord ska bli synligt på webben eller inte. Eriksson är generös när det gäller 
publicering av ord. Hans ståndpunkt är att nedsättande ord trots allt existerar 
och att om man som språkbrukare stöter på ett sådant ord är det bra att kunna 
finna en beskrivning av det. Förhoppningsvis väljer man sedan att inte använ-
da ordet. 

Ordboksartiklarna i Folkmun.se är, till form och innehåll, av skiftande kva-
litet. Med största sannolikhet är de flesta personer som bidrar till ordboken 
inte språkvetare och man kan inte förvänta sig korrekt språkvetenskaplig ter-
minologi eller att bidragsgivarna vet vilken ordklass ett visst ord tillhör. Efter-
som det är många olika personer som bidrar till sajten innehåller den också 
många inkonsekvenser; uppslagsorden är t.ex. inte konsekvent normaliserade. 
Samtidigt finns det förstås fördelar med att människor med olika bakgrund 
och kompetens bidrar till ordsamlingen (se vidare Meyer & Abel 2018:746 
m.fl.). En viktig fördel med det digitala formatet är även att man inte på sam-
ma sätt som i en tryckt ordbok behöver ta ställning till om ett visst ord är mer 
varaktigt, eftersom en sajt kan uppdateras kontinuerligt. Existerar ordet i en 
viss tid är det relevant för sajten. Detta leder i sin tur till att mer tillfälliga ska-
pelser kan fångas upp, dvs. ord som annars inte skulle komma på pränt. Dessa 
ord och uttryck bidrar till att spegla vår samtid och kan vara en viktig pusselbit 
för framtida forskare. Teinler (2016:58) påpekar också att lekmäns uppfatt-
ningar och intressen kan sätta fokus på områden som förbisetts inom den 
språkvetenskapliga traditionen.

3 Hur och varför bidra till Folkmun.se?
Vilka ord som behandlas på en ordbokssajt – och hur artiklarna ser ut – styrs 
till viss del av bidragsgivarnas intressen, men också av det som efterfrågas på 
sajten. I Folkmun.se finns det utarbetade riktlinjer för den som lägga in en ar-
tikel. I dessa står det bl.a.: ”Skriv enbart ordet eller uttrycket här, och använd 
helst singular för substantiv och infinitiv för verb. Exempel kan du skriva till-
sammans med definitionen, och ordklass och geografisk härkomst som etiket-
ter.” I anslutning till inmatningsformuläret finns också en ruta som man kan 
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kryssa i om man anser att det aktuella ordet eller definitionen inte lämpar sig 
för barn eller känsliga personer. Ett kryss kan alltså tjäna som en form av var-
ningssignal till moderatorn. 

De riktlinjer som tillhandahålls följs bara i viss utsträckning. Detta kan förstås 
bero på att folk inte förstår instruktionerna (vad menas egentligen med ”infinitiv 
för verb”?) eller att de inte läst instruktionerna särskilt noga. Ett bestående in-
tryck är också att det gått snabbt när vissa lagt in ett ord eller en betydelse. Det 
finns en hel del mycket snarlika uppslagsord och betydelsebeskrivningar vilket 
torde bero på att ett flertal bidragsgivare inte har kontrollerat om de ord eller de 
uppgifter de vill föra fram redan finns med i ordboken eller inte.

En annan fråga är vad som egentligen får människor att lägga tid, kraft och 
ibland också expertkunskaper på att bygga ut online-ordböcker. Lew (2014:9–
10) resonerar kring tre bakomliggande skäl: psykologiska, sociala och ekono-
miska. Många bidragsgivare finner det psykologiskt tillfredsställande att lägga 
in uppgifter; man kan se arbetet som ett uttryck för altruism. På resurserna har 
bidragsgivarna också möjlighet att uttrycka sig själva, ge språkråd (vilka inte 
sällan förekommer) och agera lärare. Många av bidragsgivarna har förstås ett 
genuint intresse för ord, vad de betyder och hur de används. Vidare kan man 
säga att den som är med och bygger ut en sajt av detta slag ingår i ett socialt 
sammanhang. Lew (2014:10) konstaterar att ”[q]uite a few individuals engage 
in content creation in hopes of becoming famous (or notorious, as the case 
may be)”. Inte sällan uppnår också de mest engagerade bidragsgivarna en viss 
prestige inom gruppen. Slutligen kan det finnas ekonomiska fördelar med att 
bidra, exempelvis kan de som är med och utvecklar en resurs belönas med vär-
dekuponger eller bonusmaterial. 

För att testa funktionerna på Folkmun.se, och – inte minst – för att få in-
blick i hur det är att bidra, lade författarna till denna artikel in ett ord på sajten, 
närmare bestämt adjektivet görlös (med betydelseangivelsen ’uttråkad, man 
har ingenting att göra’). Ordboksartikeln syntes på webben inom en minut – 
och glädjen hos bidragsgivarna var påtaglig. Som jämförelse kan ett nyords-
förslag som skickas till SAOL-redaktionen nämnas. Givetvis kan det tyckas 
mer prestigefyllt att få in ”sitt” ord i Akademiens verk, men även om det före-
slagna ordet inkluderas i databasen kan det ta många år innan det blir publikt i 
ordlistan eftersom det är så långt mellan upplagorna. På Folkmun.se får bi-
dragsgivaren bekräftelse direkt, vilket är en morot för fortsatt arbete. 

Ungefär en månad efter att ordboksartikeln görlös skapades kompletteras 
definitionen av signaturen ”Vivan” som i en ny post noterar att ordet även kan 
betyda ’arbetslös’. Om man av någon anledning inte är nöjd med en beskriv-
ning e.d. i Folkmun.se, infogar man helt enkelt en ny post. Genom tilläggen 
tillförs nya betydelser och betydelsenyanser, regionala avgränsningar, uttals-
angivelser, alternativ stavning m.m. Däremot kan man inte radera eller redige-
ra befintliga inlägg. Detta system kan jämföras med det upplägg som gäller för 
många andra ordbokssajter av liknande slag.  På t.ex. Wiktionary, Wikipedias 
lexikografiska motsvarighet, lägger en person grunden för en artikel och andra 
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användare kan sedan ändra i befintlig text. Aaltonen & Seiler (2016) visar 
bl.a. att bidragsgivare tycks vara mer motiverade att bygga vidare på befintli-
ga artiklar än att skapa helt nya. En nackdel med detta upplägg är dock att det 
är förhållandevis enkelt att förstöra för seriösa bidragsgivare genom olika for-
mer av vandalisering av befintliga artiklar. 

4 Resultat av en närstudie
Vi har sålunda velat veta mer om bidragsgivarna till Folkmun.se, vilka de är, 
hur de tycks arbeta och resonera och om man kan ringa in vissa bidragsgivar-
typer. Ett sätt att få ökade kunskaper om detta är givetvis att fråga dem som re-
dan bidragit. I just detta fall är det omöjligt eftersom sajtägaren har lovat bi-
dragsgivarna att inte lämna ut deras e-postadresser. Eftersom vi har tillgång 
till själva databasen har vi i stället valt att närma oss bidragsgivarna genom att 
granska de spår de lämnat efter sig, dvs. hur de har arbetat. Metoden uppvisar 
stora likheter med den form av lexikografiska användarstudier som innebär att 
man via loggfiler följer hur en viss användare söker i en digital ordbok (se 
t.ex. Hult 2017). 

Inom ramen för den här undersökningen har vi valt att koncentrera oss på 
ett tjugotal signaturer som kan tänkas representera olika bidragsgivartyper. Vi 
har sedan, i förhållande till varje bidragsgivare, ställt ett antal frågor. Dessa är 
bl.a.:

• Vad har bidragsgivaren valt för alias? Signalerar det något speciellt?
• Hur många ord har hen bidragit med? Hur många av dessa är publika på 

webbsidan och vilka ord är inte publika?
• Kan man se några typiska drag när det gäller bidragsgivarens aktivitet på 

sajten?
• Vilka typer av ord och uttryck har bidragsgivaren lagt in?
• Är det välkända ord eller påhittade? Har orden geografiskt, stilistiskt eller 

semantiskt någonting gemensamt? 

Med tanke på det begränsade utrymmet presenteras här signaturerna Christer i 
Kalmar, Benson, Luscinia, Hetrometrus, Mats & Preben, Richard och Chooo-
niii (se Sköldberg & Wenner 2018 för en presentation av några fler alias.) No-
tera att de uppgifter som vi diskuterar nedan inbegriper allt material som lagts 
in av användarna, även sådant som av olika anledningar inte gjorts publikt på 
sajten.

4.1 Christer i Kalmar
Den första bidragsgivaren har valt att kalla sig Christer i Kalmar. Både alias 
och de ord hen bidrar med signalerar tydligt var personen hör hemma geogra-
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fiskt. Hen har skickat in fem bidrag och detta under sammanlagt två tillfällen, 
september 2011 och juni 2012. Ett av orden som läggs in är däven som be-
skrivs på följande, ganska mångordiga men ändå talande, sätt: ”att känna sig 
lite däven är att känna sig lite seg och inte helt alert, kanske outsövd, på väg 
att bli sjuk eller dagen efter”. Övriga ord är glaffsa ’tjafsa’, kulta ’förflytta en 
stenbumling’, glirv ’blöt lera’ och glimrig ’smutsrandig’. De fyra första orden 
som bidragsgivaren lägger in kategoriserar hen som småländska och det sista 
ordet anges som typiskt för Kalmarmålet. Samtliga torde betraktas som etable-
rade dialektord. Liksom många andra bidragsgivare till Folkmun.se väljer 
Christer i Kalmar att beskriva ord och uttryck från södra Sverige.

4.2 Benson
I vårt material återkommer signaturen Benson 61 gånger, men p.g.a. dubblet-
ter (t.ex. ordet simme ’snöre’ som är inlagt sammanlagt 11 gånger) är bara 47 
bidrag synliga på sajten. Benson är aktiv under hösten 2009 och vårvintern 
2010. Hen lägger in 3–4 bidrag åt gången, i regel med ett par minuters mellan-
rum och de allra flesta orden har fått etiketten blekingska. Nedan följer några 
exempel, alla inlagda under november månad: jons (’för en liten stund se-
dan’), linka (’halta el. knäa’), labben (’handen el. näven’), luta (’liten byggnad 
m. lutande tak’), pyngla (’liten börda’), mixtra med (’experimentera med, pro-
va och ”greja” med’), päan (’potatis’) och valen (’kall, frusen’). En gransk-
ning av samtliga bidrag av Benson visar att det finns ett tydligt system vad 
gäller betydelseangivelsernas form (bruk av en eller flera synonymer och åter-
kommande förkortningar). De dialektologiska och lexikografiska kunskaperna 
ger intryck av att vara mycket goda. 

4.3 Lucinia
En annan bidragsgivare vi följt är Luscinia. Bidragsgivarens alias skulle kun-
na vara ett kvinnonamn, men Luscinia är också namnet på ett släkte av små 
tättingar, i fågelfamiljen flugsnappare. 

Luscinia har lagt in ca 50 bidrag under en period av drygt ett år och nästan 
alla är publika. De inskickade orden förefaller vid en hastig blick ganska oli-
ka, t.ex. byxis (’mycket nervös’), käringtarmar (’rötter från björnbär och 
blåhallon’) och brageanfall (’tillbakapassning till fotbollsmålvakt’). Dessa 
ord har heller inte så många gemensamma nämnare, men om man tar ett steg 
tillbaka och tittar på samtliga bidrag framträder ett mönster. Många ord anges 
vara skånska, t.ex. pimsegöra (’arbete som görs av små fingrar’), piggatrå(d) 
(’taggtråd’), ängagäng (’dåligt fotbollslag’) och cocabonnar (’glasögon med 
tjocka glas’). Andra ord är kopplade till varandra rent semantiskt, som små-
glin (’små barn’), glin (’småbarn’) och glytt (’småbarn’). Värt att notera är att 
flera bidrag har med fågelskådning att göra (t.ex. Swarre ’kikare av märket 
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Swarovski’, handjagare ’handkikare’ och kryssa ’se ny art’), och plötsligt är 
valet av alias inte så märkligt.

4.4 Hetrometrus
Nästa bidragsgivare som vi valt att studera kallar sig Hetrometrus (ett alias 
som för övrigt sammanfaller med beteckningen på en slags skorpion). Hetro-
metrus är med i den absoluta starten av sajten, dvs. sommaren 2007, och är yt-
terst aktiv de första månaderna. Hen lägger in 208 bidrag varav så gott som 
alla är publika. Tack vare detta hamnar hen på plats tre på den tio-i-topplista 
över bidragsgivare som är tillgänglig på sajten. Att komma med på den publi-
ka topplistan kan alltså vara ett incitament (jfr Lew 2014 ovan om sociala mo-
tiv bakom bidragen).

Tittar man på bidragen som helhet kan man se att Hetrometrus först lägger 
in lite allmänna ord. Därefter övergår hen till att mata in ett antal ord som kan 
kopplas till orten Göinge i nordöstra Skåne, och därpå lägger hen in över 70 
skånska ord. Efter de skånska orden återgår hen så till att beskriva mer allmän-
na svenska slangord och slanguttryck.

När Hetrometrus samtliga bidrag sorteras kronologiskt framkommer vidare 
att orden är inlagda i alfabetisk ordning. Artiklarna ger dessutom ett mycket 
enhetligt intryck och har tillkommit i mycket snabb takt – det rör sig om ca två 
bidrag i minuten. I tabell 1 återges ett utdrag ur materialet. 

Tabell 1. Exempel på artiklar som lagts in av signaturen Hetrometrus i Folkmun.se

Det ligger nära till hands att tänka att Hetrometrus utgått från någon förteck-
ning över skånska ord när hen arbetat med Folkmun.se, men hittills har vi inte 
funnit någon förlaga. Eventuellt har hen utgått från en privat lista med skånska 
ord och om så är fallet anser vi att värdet av hens bidrag ökar ytterligare. 

uppslagsord betydelseangivelse angiven etikett tidpunkt
ena Ensam Skånska 2007-07-21 23:53:18
fnusta Pusta, hämta andan Skånska 2007-07-23 14:12:24
forrtröden Avundsjuk Skånska 2007-07-23 14:12:57
forrveden Nyfiken Skånska 2007-07-23 14:13:30
ful Fågel Skånska 2007-07-23 14:13:57
fyllesnuda Fyllkaja Skånska 2007-07-23 14:14:24
glana Glo, glodde Skånska 2007-07-23 14:14:56
grimmed Strimmig Skånska 2007-07-23 14:15:24
grina Skratta Skånska 2007-07-23 14:15:51
grusholla Grustag Skånska 2007-07-23 14:16:22
gullet Golvet Skånska 2007-07-23 14:16:48
göga Kaffegök Skånska 2007-07-23 14:17:19
haffor Varför Skånska 2007-07-23 14:17:49
harmonika Dragspel Skånska 2007-07-23 14:18:22
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4.5 Mads & Preben 
Mads & Preben har varit aktiva vid två tillfällen, två mycket sena lördagskväl-
lar i september 2007. De ligger tillsammans bakom 31 bidrag i databasen men 
inga av dessa är synliga på sajten. Rent innehållsmässigt uppvisar bidragen 
stora likheter. Uppslagsorden är nästan uteslutande rasistiska tillmälen eller 
grova, vad det verkar påhittade, beteckningar på könsorgan med obscena bety-
delsebeskrivningar. Ett av de mer rumsrena bidragen är fläka med (den orda-
grant återgivna) betydelseangivelsen ”Kvinnans sätt att visa sin omgivnig vad 
som finnes mellan hennes två beckenben, se även ordet ’Framstjärt’”. Man 
skulle kunna betrakta Mads & Prebens bidrag som en form av vandalisering, 
särskilt som de i ett fall använt sig av Hetrometrus namn och lagt in en allmänt 
kränkande artikel under denna signatur. Men det är förstås svårt att veta vad 
de haft för avsikt med sina bidrag och om de över huvud taget tänkte få dem 
publicerade. De har inte fullföljt alla steg i bidragsproceduren och orden har 
inte heller blivit godkända av moderatorn, utan artiklarna förekommer alltså 
bara i det material med inskickade ord som vi har fått tillgång till.

4.6 Richard
Signaturen Richard har under ca ett års tid skickat in 41 bidrag till Folk-
mun.se, varav 39 är publika. I regel har hen, precis som Benson, lagt in 3–4 bi-
drag åt gången, men bidragen är i detta fall främst mer eller mindre välkända 
slangord med enkla förklaringar, t.ex. borsta ’supa’, stampen ’pantbanken’, 
dumknullad ’person som är dum/bortkommen’, syntetneger ’person som lig-
ger i solarium’, lakritstomte ’afrikan’, pervo ’pervers person’, gambiaskalle
’negerboll’, brödkvarn ’mun’, korvryttare ’homosexuell man’, dadeltrampare
’person från mellanöstern’ och tangorabatt ’mustasch’. Fler av bidragen har 
som synes rasistiska eller homofoba inslag, men till skillnad från Mads & Pre-
bens bidrag är dessa ord synliga på sajten. Richard har bekräftat att hen vill att 
orden ska synas och Eriksson som driver sajten har också godkänt dem.

4.7 Chooniii
Signaturen Chooniii kan tyckas märklig, men eventuellt kan man koppla den 
till det multietniska ordet shono/shonne med betydelsen ’snubbe’ och med 
tanke på bidragens karaktär är detta inte en helt orimlig tanke. Signaturen kan 
kopplas till åtta bidrag som lades in på en kvart, en sommarnatt 2009. Bidrags-
givaren har själv kategoriserat de flesta orden som slang, men som synes rör 
det sig inte om vilken slang som helst utan om sådan som kan koppas till mul-
tietniskt ungdomsspråk. Vad gäller innehållet i själva artiklarna kan man se att 
den första artikeln är mycket enkel. Därefter blir de lite mer utbyggda. Flera 
av artiklarna innehåller ett eller flera språkprov som ska illustrera typiskt bruk. 
Ett exempel är det polysema verbet klippa som Chooniii försett med språk-
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exempel följda av förklaringar på standardsvenska: 1) Jag klippte den ’att stjä-
la’, 2) Jag ska klippa han ’att slå någon’ och 3) De klippte mig, vi kommer 
klippa honom ’att åka fast/ta fast’. Chooniii har också lagt in verben chillaxa
och softilera med liknande betydelse. De två orden liknar dessutom varandra i 
och med de båda kan betraktas som varianter av mer välkända verb, chilla och 
softa (vilka lades in på sajten redan 2007). De två synonymerna läggs in med 
ca en minuts mellanrum och det ger oss en inblick i hur Chooniii kan ha asso-
cierat sig fram.

5 Avslutning
I den här artikeln har vi redogjort för en undersökning av hur den användarge-
nererade ordboken Folkmun.se utvecklas över tid. Närmare bestämt har vi ut-
gått från drygt 5 500 bidrag som matats in Folkmun.se:s webbformulär 2007–
2016. Med tanke på materialets omfattning har vi bara haft möjlighet att göra 
några nedslag och för att avgränsa oss har vi valt att närstudera ett tjugotal sig-
naturer som representerar olika typer av bidragsgivare. De närstuderade bi-
dragsgivarna har lagt in allt från 4–208 artiklar var och sammanlagt omfattar 
vår studie drygt 600 inlägg. En handfull av dessa signaturer presenteras mer 
ingående här. 

Vår undersökning visar att många bidragsgivare tycks vilja uttrycka något 
genom sitt val av signatur (t.ex. geografisk hemvist eller vilken typ av ord de i 
första hand väljer att beskriva). Vidare kan vi skönja mönster i bidragsgivar-
nas arbetssätt (hur många ord de matar in åt gången, vilket tempo de har). Vi 
kan också se mönster i deras val av uppslagsord (t.ex. semantiskt innehåll, va-
rietet och stilnivå).

Bidragsgivarna har i varierande grad följt de riktlinjer som finns för artikel-
författandet och det påverkar artiklarnas kvalitet. Tydligt är också att både ra-
sistiska och homofoba bidrag är publika på webbsidan. Sajtägaren är tydlig 
med att han väljer att visa upp även ord som kan ifrågasättas och detta har som 
följd att sajten innehåller ett flertal beskrivningar av ord och uttryck som inte 
är beskrivna i mer konventionella ordböcker. 

I tidigare forskning framhålls ofta motsättningen mellan utbildade lexiko-
grafer och amatörer respektive traditionellt utarbetade ordböcker och använ-
dargenererade. Också i vår titel antyds att bidragen på Folkmun.se inte skrivs 
av utbildade lexikografer, men utifrån vår studie kan man fråga sig om det 
verkligen bara är så. Många bidrag är systematiskt uppbyggda och visar på 
god kännedom om grammatik, lexikografiska principer, dialekter osv.

Avslutningsvis kan man fundera kring möjliga motiv till att mata in ord-
boksartiklar på sajten. Lew (2014) lyfter som sagt fram tre möjliga orsaker: 
psykologiska, sociala och ekonomiska. Av de bidragsgivare som vi studerat 
närmare här tycks några mest tycks vilja testa sajten (se t.ex. signaturen Chris-
ter i Kalmar). Andra verkar primärt vilja sprida kunskaper om eller bevara en 
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dialekt (Benson och Hetrometrus) eller sociolekt (Choooniii). Åter andra 
tycks vilja lyfta fram mer eller mindre spridda slangord (Luscinia) eller tänja 
på gränserna genom att lägga in slangord som uppenbarligen kan väcka anstöt 
(Richard). Ännu några tycks mest vilja orsaka förtretligheter för andra eller 
förstöra (Mads & Preben). Mer omfattande vandalism verkar dock inte före-
komma vilket kan bero på att man i Folkmun.se inte redigerar varandras artik-
lar. I detta sammanhang bör man också beakta att det är mycket enkelt att läg-
ga in ett ord och att det syns på sajten inom några minuter.

För att se hur typiska de tjugotal bidragsgivare som studerats här är, skulle 
vi i framtiden vilja göra fler närstudier. Vi skulle också vilja testa andra under-
sökningsmetoder, exempelvis lägga upp en enkät på ordbokssajten. Där-
igenom kan vi få kontakt med personer som bidrar med ord och få mer säkra 
svar på frågor som inte går att besvara enbart utifrån nuvarande material. På så 
vis kunde vi få veta mer om personen bakom en signatur (ålder, geografisk 
bakgrund m.m.) men också få ökade kunskaper om vad det är som driver en 
person att publicera ord på Folkmun.se och vilket syfte hen har med sina bi-
drag.
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