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Bland runda ord och 
dialektala uttryck
Om den användargenererade sajten 
Folkmun.se

Emma Sköldberg

1 Inledning

Numera finns det ett antal lexikografiska resurser på internet som 
i större eller mindre utsträckning produceras eller vidareutvecklas 
av användarna själva. Exempel på sådana svenska lexikon är 
svenska Wiktionary, Folkets lexikon, Tyda.se, Synonymer.org, 
Luxikon och Folkmun.se. Viss forskning har bedrivits om den här 
typen av lexikon för andra språk. Bland annat redovisar Fuertes-
Olivera (2009) en grundlig genomgång av engelska Wiktionary 
(se även t.ex. Lew 2011: 236–237). Däremot har mycket litet 
 skrivits om motsvarande svenska lexikon (jfr dock Törnqvist 
2010). En relevant fråga är givetvis vad dessa ordböcker faktiskt 
innehåller – något som ofta kan vara svårt att avgöra (se vidare 
Mattsson & Sköldberg under utg.). Om man jämför med till 
 exempel många tryckta ordböcker är nämligen uppgifterna på 
sajterna om deras innehåll ofta knapphändiga. Ökade kunskaper 
om sajter som dessa är således mer än välkomna. De fördelar som 
finns med att i högre utsträckning utnyttja användarnas kun-
skaper lyfts fram av flera forskare (se t.ex. Törnqvist 2010 och 
Rundell 2012).
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I detta bidrag kommer jag att granska en av ovan nämnda 
sajter, nämligen Folkmun.se. För det första kommer jag att redo-
göra för sajten som helhet och dess historik. Därefter fokuserar 
jag på uppslagsorden i resursen. I avgränsningssyfte läggs fokus  
i denna undersökning på ord som inleds med bokstäverna D eller 
P (jfr t.ex. Sköldberg 2010: 471). Även innehållet i artiklarna 
kommer att beröras, men störst uppmärksamhet ägnas sajtens 
betydelse beskrivningar.

2 Allmänt om Folkmun.se

Sajten Folkmun.se, som är fritt tillgänglig, skapades av David 
 Eriksson runt mitten av 2000-talets första decennium. I korthet 
kan Eriksson beskrivas som ”IT-killen som samlar på ord”. 
 (Blekinge Läns Tidning, BLT, 2009-09-05). Han har själv berättat 
(i ett personligt brev daterat 2014-10-27) att han kom att 
 intressera sig för blekingskan och att han av den anledningen 
startade en sajt där ord och uttryck företrädesvis ur blekingskan 
kunde dokumenteras. Därifrån var steget till Folkmun.se inte så 
långt.1 I Folkmun.se samsas nämligen dialektala uttryck från hela 
Sverige med slang, nyord och ”alla tiders språkfinurligheter” 
(BLT 2009: 20). En viktig drivkraft bakom sajten är således Eriks-
sons stora intresse för språkliga uttryck i allmänhet och dialekter 
i synner het. Av artikeln i BLT framgår Erikssons engagemang:

Det är viktigt att dokumentera dialekter, annars riskerar de att 
bli urvattnade. Och det skulle vara sorgligt om så fina uttryck som 
att det fnyker snö skulle försvinna för gott … – Det är ett av de 
vackraste orden jag vet, precis som ett lätt snöfall kan vara i verk-
liga livet. (min kursivering)

Över huvud taget märks Erikssons intresse för ord och formu-
leringar som kännetecknar språkbruket hos de breda folklagren. 
Att sajten heter just Folkmun – ett ord som enligt Svensk ordbok 
utgiven av Svenska Akademiens (2009) betyder just ”folkligt sätt 
att uttrycka sig särsk. vid namngivning” – är ingen tillfällighet.

Folkmun.se innehåller i skrivande stund (början av december 
2014) totalt 3 880 olika uppslagsord (http://folkmun.se/

1) Ett stort tack till David Eriksson som frikostigt delat med sig av delar av underla-
get för sajten samt statistik avseende sökningar på den.
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Figur 1 Ingångssidan i Folkmun.se (2015-02-21).

topplistor). I figur 1 återges hur sajtens ingångssida ser ut.
Som framgår av figur 1 innehåller ingångssidan ett sökfält där 
användarna kan skriva in det ord eller uttryck som de vill veta 
mer om. Användarna kan också klicka på någon av bokstäverna i 
alfabetet högst uppe till höger och komma direkt till de uppslags-
ord som inleds av den bokstav som man valt.

Som synes täcks en avsevärd del av ingångssidan av 
 nyinlagda definitioner. Tack vare detta presentationssätt kan 
man få en överblick över hur innehållet på sajten utvecklas över 
tid. Den senaste inlagda definitionen – eller i själva verket den 
senaste  artikeln eftersom ordet inte är behandlat tidigare – rör 
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som synes substantivet rör ’skridskor’. Enligt bidragsgivaren var 
be teckningen förekommande i Stockholm på 1930- och 40-talen. 
En sökning på Google (2014-12-08) visar dock att beteckningen är 
gångbar än idag, i synnerhet som del i sammansättningar som 
hockeyrör och bandyrör (jfr även 1rör i Svensk ordbok utgiven av 
Svenska Akademien, SO 2009). Den som vill kan alltså utveckla 
beskrivningen av detta ord ytterligare.

På ingångssidan ställs också en retorisk fråga: ”Är det 
 Svenska Akademien som bestämmer över det svenska språket 
 eller är det du?”. Frågan tyder på en strävan efter att uppvärdera 
”vanliga” användares språk – det är gott nog. Det är tydligt att 
denna resurs, liksom många andra användargenererade ordböcker 
på nätet, åtminstone delvis präglas av en upproriskhet gentemot 
etablissemangets (beskrivning av) språk.

3 Direktiv till bidragsgivare

Vad finns det då för riktlinjer till dem som vill lägga in ett nytt 
ord i ordboken eller utveckla en befintlig artikel? Det framgår av 
information som finns tillgänglig under fliken ”Lägg till ord”. Inte 
helt förvånande får bidragsgivarna först ange aktuellt ord eller 
uttryck. Vad gäller ordens och uttryckens form så står det följande 
redaktionella anvisningar: ”använd helst singular för substantiv 
och infinitiv för verb”. Som synes antas de som ska skriva en 
 artikel ha vissa grundläggande grammatiska kunskaper. När ordet 
eller uttrycket sedermera ska förklaras uppmanas bidragsgivarna 
för det första att inte skriva något ”trams”. Av anvisningarna 
framgår att man försöker stävja oseriösa bidrag. För det andra 
uppmanas bidragslämnarna att infoga exempel (språkprov) till-
sammans med definitionen. Uppgifter om ordklass och geografisk 
härkomst kan infogas i form av ”etiketter”. Några exempel på 
 etiketter som anges är ”dialekt, ”blekingska” och ”substantiv”. 
Avslutningsvis uppmanas bidragsgivarna att ange namn eller 
 alias, samt en giltig e-postadress. Den sistnämnda uppgiften är 
emellertid enkom för internt bruk.

Man kan dock notera att ett flertal bidragsgivare inte följer 
de redaktionella anvisningarna. Orsaken kan vara att de inte för-
står instruktionerna (vad menas egentligen med ”infinitiv för 
verb”?). Lika troligt är att bidragsgivarna inte läst instruktionerna 
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särskilt noga. Ett bestående intryck är att det många gånger gått 
snabbt när användarna lagt in ett ord eller en betydelse. Före-
komsten av en hel del mycket snarlika lemman och betydelse-
beskrivningar på sajten antyder att det förhåller sig så. Bidrags-
givarna tycks alltså inte ha kontrollerat om ordet eller uttrycket 
redan var inlagt eller om den betydelse som de vill ange hos ett 
befintligt uppslagsord redan är dokumenterad. I viss utsträckning 
är dessa problem beskrivna i tidigare forskning. Törnqvist (2010: 
385–386) konstaterar bl.a. att ett problem med att bjuda in all-
mänheten i ordboksarbete är att man får in oseriösa förslag. Han 
påpekar att användarna kan stå för allt från vanligt klotter till 
avsiktligt vilseledande uppgifter. Det händer också att bidrags-
givare lägger in mindre rumsrena ord eller rent av stötande 
 uttryck. Folkmun.se försöker hantera denna problematik genom 
att vem som helst kan rapportera ord och uttryck eller betydelse-
beskrivningar som uppfattas som olämpliga. Vidare kan bidrags-
lämnarna redan när de lägger in ett ord fylla i en ruta om den 
 angivna definitionen är, som det står ”barnförbjuden eller 
 politiskt inkorrekt”. Dessa funktioner leder givetvis till att ord-
boksredaktionen uppmärksammas på sådant som kan uppfattas 
som stötande av någon användare, men det leder inte per auto-
matik alltid till att ordet eller betydelsen stryks.

4 Kort om användningen av sajten

Vad är det då för ord, uttryck eller betydelser som användare  
vill veta mer om när de konsulterar Folkmun.se? Via mätverk-
tyget Google Analytics kan man ta del av de söksträngar an-
vändarna först skrivit in på Google när de sedan valt att gå in på 
sajten.  Exempel på återkommande söksträngar (i oktober 2014) 
är:  käppkines ’1. dum el. okamratlig individ, knöl; 2. finne; 3. norr-
länning’, ord på t, småländska ord, cocabonnar ’tjocka glasögon’, 
förveden ’nyfiken’, dissa ’rata’ m.m., kasedans ’dansbandsmusik; 
mogendans’, skånska ord, ruga ’sårskorpa’ och ord på s. Faktum är 
att Folkmun.se hamnar i topp tre vid samtliga dessa söksträngar 
i Google (december 2014). När man är ute på internet och söker 
efter information om dialektala ord, vardagligare uttryck eller 
förteckningar över ord kan alltså Folkmun.se framstå som en 
natur lig sajt att gå in på. Genom att titta närmare på åter-
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kommande söksträngar av detta slag kan man med andra ord 
 bilda sig en uppfattning om vad användarna söker. Det rör sig 
alltså om dialektala ord (enskilda sådana och sådana som hör till 
en viss dialekt) och ord som inleds av en viss bokstav. Inom 
 ramen för denna undersökning kan man inte fastslå huruvida 
 användarna faktiskt blev hjälpta av sökresultatet. Det verkar ändå 
som om innehållet på sajten har en kompletterande funktion 
i förhållande till andra (nät)resurser som finns gratis tillgängliga 
på nätet.

Vem ordboken i första hand vänder sig till och vilken eller 
vilka lexikografiska funktioner som den är tänkt att fylla nämns 
inte explicit på sajten. Av innehållet att döma torde den primära 
målgruppen vara den intresserade allmänheten och de primära 
funktionerna vara dokumentation och reception (se vidare bl.a. 
Svensén 2004: 15–49; Bergenholtz & Vrang 2006: 186).

Artiklarna i Folkmun.se är av förklarliga skäl av skiftande 
storlek. Några informationskategorier (utöver själva lemmat) är 
emellertid återkommande. För det första finns det i samtliga 
 artiklar någon form av betydelsebeskrivning. Vidare finns det 
 alltid en signatur (t.ex. ”Bosse L”, ”Ox´n” och ”Skåningen”) samt 
ett datum när artikeln skrevs. Uppgift om var eller i vilka kretsar 
 ordet brukar användas och ibland också något om dess (för-
modade) etymologi förekommer. Nedan följer en mer ingående 
redogörelse och diskussion kring sajtens uppslagsord och 
 betydelsebeskrivningar utifrån konkreta exempel. Uppslagsorden 
och betydelserna återges hädanefter i oredigerat skick, dvs. precis 
som det står i lexikonet.

5 Uppslagsorden

I de undersökta delarna av ordboken, dvs. samtliga artiklar vars 
lemma inleds med bokstaven D eller P, finns i skrivande stund ca 
430 uppslagsord. Bland dem återfinns exempel (1)–(3) nedan.
 (1) durken Isolerings avdelningen på fängelset. av Hetrometrus  

2007-08-22

 (2) dra en lina ta kokain. av RomTom 2008-08-05

 (3) plumspapper Skithuspapper som oanvänt placeras i toaletten 
innan man bajsar, framförallt på allmänna toaletter. Detta för 
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att minska risken för att det hörs om man släpper en rejäl 
klubba som annars hade plumsat rejält. Dessutom minskar 
risken för att toavattnet stänker upp på rumpan. av Ox´n 
2012-01-08

Huvuddelen av uppslagsorden utgörs av enkla ord eller samman-
sättningar, men det finns också en hel del flerordslemman i ord-
boken, t.ex. dra en lina i (2).

Vid en närmare granskning av undersökningsmaterialets 
 olika lemman visar det sig dock att det inte rör sig om 430 unika 
sådana. Materialet är till att börja med inte systematiskt normali-
serat. Inte sällan redovisas nämligen olika stavningsvarianter och 
böjningsformer av ett och samma ord som olika lemman. Därmed 
ligger de till grund för olika artiklar. Det gäller t.ex. lemmana 
daimkrysset som anges betyda ’ändtarmsöppningen’ och Dajmkryss 
(med betydelsebeskrivningen ’slang för anushål’) (jfr diskussionen 
i avsnitt 2 om bristande kontroll bland bidragsgivarna vid inlägg-
ning av nya lemman eller betydelser). Detta faktum måste alltså 
beaktas när man läser siffran med antalet lemman ovan.

Vad rör det sig då om för lemman? Antalet vardagliga ord 
och uttryckssätt är onekligen stort. En stor andel ord kan föras till 
en viss dialekt, t.ex. dotra ’dotter’, däka ’flicka’, popper ’fotbolls-
skor’ och pomla ’julgranskula’. De aktuella orden hör, enligt 
bidrags givarna till (i tur och ordning) jämtländska, blekingska, 
göteborgska och norrländska. Om man utgår från topplistan över 
förekommande etiketter som bidragsgivarna infogar är skånska, 
blekingska och småländska ord och uttryck vanligast. Andra upp-
slagsord och uttryck i Folkmun.se skulle av de flesta betraktas 
som ren slang (jfr Kotsinas 1998: VI). Några exempel på sådana 
uppslagsord är dojor ’skor’, dumburk ’tv-apparat’, pattar ’kvinno-
bröst’ och pucko ’idiot’.

Ett bestående intryck är att huvuddelen av de ord som tas 
med i Folkmun.se är etablerade i svenskan, åtminstone i någon 
dialekt (jfr t.ex. den användargenererade ordsajten Luxikon som 
inkluderar ”ord som används ofta, sällan och ord som inte fanns 
förrän nyss”). Några uppslagsord är onekligen mer konventionali-
serade än andra. Jämför exempelvis slangorden dojor, dumburk, 
pattar och pucko, som var och ett har tusentals träffar på Google, 
med uppslagsord som dolmenkollen ’Androlog- eller urolog-
mottagning’ och panzermorsa ’kvinna med barnvagn som inte tar 
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hänsyn till människor runtomkring henne’. De senare torde vara 
av tillfällig karaktär eller ha en mycket begränsad spridning. Att 
det kan röra sig om mycket lokala, närmast idiolektala ord och 
betydelser, framgår också explicit av vissa artiklar. Som exempel 
kan lemmat perversdoktorn nämnas, som enligt signaturen ”Nicki” 
är ett roligt ord för ’gynekolog’. Bidragsgivaren skriver så här om 
bruket: ”vad jag vet så andvänds bara ordet av mina tråkiga 
 kompisar i stockholm”.

Som redan antytts kan bidrag på sajter som Folkmun.se upp-
levas som stötande av användaren. Man behöver heller inte leta 
länge i lemmalistan i resursen för att hitta ord som kan väcka 
starka känslor. De runda orden och uttrycken är många. Ett exem-
pel är verbet dunka som anges betyda ’knulla, ha sex, penitrera, 
juffsa’. Exempel på flerordslemman är dra en skinnbanjo, dra en 
tarzan och dra en wank med betydelsen ’onanera (om man)’ och 
dra en snigel med betydelsen ’onanera (om kvinna)’. Det finns 
 också andra uppslagsord och uttryck som kan upplevas som 
 kontroversiella ur ett traditionellt lexikografiskt perspektiv, t.ex. 
parasitfitta ’störig person’ och plåtluder ’tjej utan körkort som bara 
åker med killar som har sportiga och stylade bilar’. Lew (2011) 
konstaterar (baserat på innehållet i Urban Dictionary) att en nack-
del med användargenererade sajter är att bidragsgivarna, i stället 
för att samarbeta mot mer fullständiga beskrivningar av olika 
 lexikala enheter, ibland bara tycks vilja visa sig på styva linan 
och lufta sina fördomar. Vissa artiklar i Folkmun.se bär också 
 tydliga spår av sådana drag. Man kan i och för sig ifrågasätta den 
normativa tradition som kännetecknat svensk lexikografisk praxis 
(som relativt systematiskt utelämnat t.ex. könsord och svor-
domar). Exempelvis upptas substantivet fitta först i SAOL 11 
(1986) trots att ordet enligt SO (2009) är belagt redan på mitten 
av 1600-talet och torde ha varit brukligt sedan dess. Frågan är 
förstås var man drar gränsen vid bedömningen av vilka ord som 
ska visas upp på sajten. David Eriksson har (i samtal per telefon) 
uppgett att han är medveten om att vissa ord och uttryck i Folk-
mun.se kan upplevas som anstötliga. Han framhåller emellertid 
fördelarna med att orden över huvud behandlas. Tack vare sajten 
kan man dels få kännedom – eller bekräftelse på – att ett visst 
ord existerar, dels få veta mer om dess innebörd.
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6 Betydelsebeskrivningarna

Vad gäller betydelsebeskrivningarna så uppgår det totala antalet 
definitioner på sajten till 4 474 (http://folkmun.se/topplistor). 
Enligt samma källa är ”de mest definierade” uppslagsorden 
 följande:
 1. bös
 2. sula
 3. dissa
 4. tyken
 5. sarre

 6. pirra
 7. klägg
 8. bella
 9. kuse
 10. kutta

Ser man närmare på de två ord som återfinns i de delar av sajten 
som står i fokus här, dvs. D och P, kan man konstatera att upp-
slagsordet dissa har sju ”olika” betydelser och att pirra har sex. 
 Ordet olika måste, som antyds, tas med en nypa salt. Det framgår 
av nedanstående utdrag ur sajten (se figur 2).

Som synes kan pirra, i enlighet med de sex bidragsgivarnas 
ut sagor, vara såväl ett substantiv som verb. Medan signaturen 
 ”Skåningen” anger att ordet betyder ’samlag’, anger ”inc0g” 
 ’pizza’ och ”Joxaren” anger betydelsen ’säckakärra’. Enligt 
”Rosa” betyder det istället ’ha sex’. Slutligen kan verbet pirra 
 också referera till ett hinder i form av ett utsträckt ben. Be-
tydelsen ’lägga krokben på någon’ lyfts fram av både ”Daniel 

Figur 2 Betydelseangivelser hos ordet pirra i Folkmun.se (2015-02-21).
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 Arehult” som av signaturen ”Stockholmaren”. Det sistnämnda 
 exemplet visar hur en och samma betydelse kan ligga till grund 
för två olika ”definitioner”.

På sajten förekommer olika typer av betydelsebeskrivningar. 
En granskning av avsnitten D och P visar att betydelseangivelser 
med hjälp av ett synonymt uttryck är vanligast förekommande. 
Några typiska exempel återges nedan. Ibland, som i exempel (6) 
och (7), finner man hela synonymräckor.

 (4) dubbelfnutt citattecken

 (5) dega lata sig

 (6) Dona Fixa, göra, pilla

 (7) Penslad påstruken, packad, full, berusad

De synonymer som anförs kan givetvis komma väl till pass vid 
produktion. Här aktualiseras alltså även denna lexikografiska 
funktion. Betydelseangivelser i form av förklaringar och kommen-
tarer är också mycket vanliga i materialet. Vissa förklaringar är 
kortfattade medan andra, som framgår av exemplen nedan, är 
relativt omfattande.

 (8) Dampa Löpa amok. Bete sig högljut och tramsigt. …

 (9) dekaltrim Att dekorera något, i synnerhet bil eller annat fordon, 
med dekaler (klisterlappar) för att det ska se snyggare ut …

 (10) PJOMPERI I alla fall i det inre av Halland använd(e)s ordet i bety-
delsen av ytlighet, trams, lull, överklassfasoner. Det är inte 
bara ett uttryck för bonde/underklassens förakt för överklas-
sens ytlighet och statusfixering, utan för allt som är ytligt och 
löjligt. Allt från att försöka kamma håret för att dölja en begyn-
nande flintskallighet till att försöka använda svåra ord för att 
ge ett falsk sken av t ex graden av bildning/ kultivering. …

I Folkmun.se anges verbet dampa ha en helt annan betydelse än  
i svenska standardordböcker. I SO (2009) redovisas endast be-
tydelsen ’fukta (tyg) före strykning’ (med förstabelägg från 1907). 
Betydelsen som återfinns i Folkmun.se är betydligt modernare och 
går tillbaka på diagnosen DAMP, en förkortning för ”Deficits in 
Attention, Motor control and Perception”. Exempel (9), dekaltrim, 
illusterar att användarna inte sällan har problem med att använda 
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rätt form på definitionen – i alla fall sett ur ett utbytbarhets-
perspektiv. Många gånger inleds definitionerna av infinitivmärket 
att, trots att det är ett substantiv som beskrivs.

Som redan framkommit är många av uppslagsorden i Folk-
mun.se polysema. Angivelser av flera betydelser av ett och samma 
uttryck uppmuntras också på sajten (med hjälp av länken ”Lägg 
till din egen definition av ordet X”; se figur 2). Ett exempel på hur 
betydelsebeskrivningen av ett och samma ord utvecklas över tid 
är substantivet dret:
 (11) dret  avföring. av Åke 2008-01-09

 (12) dret  skit (bildligt), även som förled; dretsnygg (skitsnygg, mycket 
snygg), dretstövel (skitstövel). Se även drit. av Lomme 2013-03-07

Baserat på datumangivelserna ser man hur signaturen ”Åke” först 
lagt in den bokstavliga betydelsen ’avföring’ hos ordet. Cirka fem 
år senare utvecklar signaturen ”Lomme” betydelsebeskrivningen 
genom att komplettera med en bildlig betydelse. Som synes anför 
”Lomme” också några språkprov i form av sammansättningarna 
dretsnygg och dretstövel. Detta exempel är för övrigt också noter-
värt genom en förhållandevis avancerad lexikografisk utformning.

7 Sammanfattande diskussion

Går man ut på Internet finner man strax en rad lexikografiska 
 resurser som i större eller mindre utsträckning utarbetats av an-
vändarna själva. I detta bidrag granskas en av dessa resurser, 
gratis sajten Folkmun.se. Enligt sajtens egen statistik innehåller 
den när detta skrivs närmare 4 000 olika uppslagsord. Huvud-
delen av dessa är enkla ord, sammansättningar och avledningar 
men det finns också en hel del flerordslemman i ordboken. Många 
av bidragen är hämtade ur svenska dialekter. De flesta av bi-
dragen torde dock kunna betraktas som rena slangord, och så 
kallade ”runda ord” är vanligt förekommande. Medan vissa upp-
slagsord är väletablerade i den svenska språkgemenskapen, 
finns det också sådana som endast förekommer hos en begränsad 
grupp användare. Sajten tycks i första hand vända sig till den 
 intresserade allmänheten. Ett primärt syfte med den torde vara 
just att dokumentera svenskt språk och kanske också stödja be-
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skrivningar i andra s.k. ”vanliga” ordböcker. Innehållet i Folk-
mun.se kan som framgått även stödja reception – och i viss mån 
också produktion.

Det råder stora skillnader i kvalitet när det gäller artiklarnas 
innehåll. Många av dem rymmer dessutom ett stort antal skrivfel 
och brott mot svenskans skrivregler. Föreliggande granskning av 
innehållet i Folkmun.se och hur den brukar användas ger dock 
vid handen att lexikonet kan fungera som ett komplement till mer 
etablerade svenska ordböcker när det gäller en viss typ av ord och 
uttryck. Moderna exempel som Wikipedia visar på vilken resurs 
användarna de facto är. Det är emellertid först när vi mer nog-
grant granskar sajter som Folkmun.se – och inkluderar dem i den 
lexikografiska diskursen – som vi kan få riktig klarhet i hur stort 
användarnas lexikografiska bidrag egentligen kan bli.
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