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Sammandrag  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka ord för det kvinnliga könsorganet som 

förekommer bland unga tjejer och att på så vis få en bild av hur pass tabubelagt ämnet är idag. 

På Tjejjouren.se används konsekvent ordet fitta och en annan del av syftet är att ta reda på 

vilket ord de stödsökande på Tjejjouren.se använder sig av när de skriver i frågelådan på 

hemsidan.  

Hypotesen för uppsatsen är att en del inte har ett ord för sitt kön som de är bekväma med 

att använda i vardagen samt att det är ett tabubelagt ämne. Hypotesen är också att fitta är 

vanligare bland de stödsökande på Tjejjouren.se än i tjejers vardag.   

En enkät i vilken informanterna bland annat har fått ange vilket ord de helst använder för 

att benämna könet, samt om de anser ämnet vara svårt att tala om, har besvarats av 88 tjejer 

som går i tvåan eller trean på gymnasiet. Ord för könsorganet har excerperats ur 233 frågor i 

frågelådan på Tjejjouren.se. Vidare har sammanställningar gjorts för att påvisa vilka ord som 

är vanligast och en jämförelse av de båda materialen har utförts. 

Utgångspunkten för uppsatsen är att det är problematiskt att tala om kvinnans könsorgan – 

det finns en lexikal lucka gällande ett neutralt ord för denna kroppsdel. Enligt uppsatsens teori 

grundar sig detta i att det berör ett tabubelagt ämnesområde, och späs på av det faktum att 

språket är sexistiskt, vilket i sin tur har sina grunder i könsmaktsordningen i samhället.  

Enligt uppsatsens resultat kommer det fram att hypoteserna verifieras: puppa är det 

vanligaste ordet bland informanterna och fitta det vanligaste bland de stödsökande på 

Tjejjouren.se; en stor andel informanter anger på något vis att de saknar ett ord för sitt 

könsorgan som de är bekväma med att använda i vardagen.   

 

 

 

Nyckelord:  

lexikal lucka, ord för det kvinnliga könsorganet, fitta, puppa, underliv, Tjejjouren.se 

 

 

 

  



3 

 

 

Innehåll 

Sammandrag ............................................................................................................................... 2 

1 Inledning ............................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte ............................................................................................................................. 7 

1.2 Uppsatsens disposition ................................................................................................ 7 

2 Tidigare forskning ............................................................................................................... 8 

2.1 Kung Karl och kärleksgrottan ..................................................................................... 8 

2.2 Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen ....................................................... 9 

2.3 Tabu, skam och okunskap ......................................................................................... 10 

3 Teori .................................................................................................................................. 11 

4 Metod och material ........................................................................................................... 13 

4.1 Kvantitativ metod ...................................................................................................... 14 

4.2 Enkätundersökning .................................................................................................... 14 

4.2.1 Bortfall ............................................................................................................... 15 

4.3 Tjejjouren.se .............................................................................................................. 16 

4.4 Jämförelse av materialen ........................................................................................... 17 

5 Resultat ............................................................................................................................. 18 

5.1 Resultat av enkätundersökning .................................................................................. 18 

5.1.1 Fråga 1 ................................................................................................................ 18 

5.1.2 Fråga 2 ................................................................................................................ 20 

5.1.3 Fråga 3 ................................................................................................................ 22 

5.1.4 Fråga 4 ................................................................................................................ 22 

5.1.5 Fråga 5 ................................................................................................................ 24 

5.1.6 Fråga 6 ................................................................................................................ 25 

5.2 Resultat från Tjejjouren.se ......................................................................................... 25 

5.3 Resultat från jämförelsen av de båda materialen ....................................................... 28 



4 

 

 

6 Diskussion ......................................................................................................................... 29 

6.1 Diskussion av resultatet från enkätundersökningen .................................................. 30 

6.2 Diskussion av resultatet från Tjejjouren.se ................................................................ 33 

6.3 Diskussion av resultatet för jämförelsen av materialen ............................................. 35 

7 Sammanfattning ................................................................................................................ 36 

Referenser ................................................................................................................................. 37 

Bilaga 1. Enkäten ..................................................................................................................... 39 

 

 

Figurer och tabeller 

Figur 1.   Resultat för fråga 1: ”Ord för könsorganet”…..…………………...………….….19 

Figur 2.   Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal med mamma.”……………...…………….….20 

Figur 3.   Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal med barnmorska/gynekolog”………...….…..20 

Figur 4.   Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal med kompis”…………………...……….…...20 

Figur 5.   Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal med pappa”………...………………….…….20 

Figur 6.   Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal i ett informellt sammanhang”……………….21 

Figur 7.   Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal i ett formellt sammanhang”…………....……21 

Figur 8.   Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal med en eventuell sexpartner”……...…….….21 

Figur 9.   Resultat för fråga 5: ”Finns det ett neutralt ord?”……………………….…….…24 

Figur 10.  Resultat från Tjejjouren.se……………………………….…………….…….…..26 

Figur 11.  Ord excerperade ur kategorin ”hår”………………………….………….……….27 

Figur 12. Ord excerperade ur kategorin ”fittan”……………………………….….….…….27  

Figur 13.  Ord excerperade ur kategorin ”onani”………………………………….…….….27 

Figur 14. Ord excerperade ur kategorin ”sex”………………………………….….……….27 

Figur 15.  Resultat för jämförelsen av materialen………………….……………….………29 

 

Tabell 1.  Resultat för fråga 4: Synonymer ..……………………….…….………………...23

  

 



5 

 

 

1 Inledning 

Finns det något neutralt ord för kvinnans könsorgan? Jag är inte den första att ställa den 

frågan och tyvärr inte heller den första att tro att svaret är nej. Tidigare forskning, vilken 

presenteras i avsnitt 2 i uppsatsen, visar på att det är problematiskt att tala om kvinnans kön 

och att det finns en så kallad lexikal lucka gällande ett neutralt ord för denna kroppsdel. 

I en artikel som rör ord för flickors könsorgan skriver Karin Milles om språkvård och olika 

språkvårdsinsatser. Hon menar att lanseringen av ordet snippa är exempel på något som kan 

beskrivas som språkvård och ger också flera exempel på språkvård som utförts i feminismens 

tjänst (Milles 2006:149 ff.). 

Inom feministisk språkvård diskuteras ord för kvinnans kön. Ofta handlar det om 

språkvård underifrån, det vill säga att initiativen inte kommit från exempelvis Språkrådet eller 

andra instanser som jobbar med språkvård, utan från icke-språkvetare som velat förändra 

något i språket. Ett exempel på detta är #fittuppropet, en så kallad hashtag lanserad av Kerstin 

Säthil och Julia Fridmar (2013), båda genusvetare vid Göteborgs universitet. I en debattartikel 

på svt.se skriver de om tabut kring det kvinnliga könsorganet, som de anser lever kvar i allra 

högsta grad. De pekar på problematiken kring att tjejer inte vågar prata om fittan och därmed 

inte heller vågar be varandra om hjälp om de får något problem med den. I förlängningen 

leder detta också till bristfällig vård på ungdomsmottagningar och liknande. På grund av 

denna problematik önskar Säthil och Fridmar att ordet fitta ska kunna användas 

oproblematiskt och därför har de bland annat lanserat hashtagen #fittuppropet. De önskar 

avdramatisera och ta bort tabut (Säthil & Fridmar 2013). Detta tycker jag är ett tydligt 

exempel på feministisk språkvård. 

Ett annat exempel, som jag valt att tolka som språkvård underifrån i feminismens tjänst 

och som kommer ha stor relevans för denna uppsats, är språkval som gjorts på hemsidan 

Tjejjouren.se. Frida Zellinger, som idag arbetar som webbredaktör på RFSU var med och tog 

fram hemsidan 2010. Hon berättar i ett e-brev (Zellinger, 2014) om hemsidan och hur det gick 

till när den togs fram. Det är en samlingsportal för tjejjourer runt om i Sverige och startade 

som projekt som finansierades av Allmänna arvsfonden. Syftet var att ta fram en plats där 

tjejjourerna skulle få ett bra verktyg för att nå ut till unga tjejer, och de unga tjejerna å sin sida 

skulle lätt kunna hitta och kontakta en tjejjour. 
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Zellinger menar att det inte finns något etablerat ord för att benämna könet och i skapandet 

av hemsidan ansåg man därför att det var viktigt att man kom överens om ett ord som sedan 

skulle användas konsekvent. Ordet fitta valdes. 

På tjejguiden, som är en del av hemsidan, hade man en feministisk prägel och jobbade 

mycket för att stärka och peppa tjejer och hjälpa dem att ifrågasätta normer. Diskussionerna 

kring ordvalet var flera och andra ord som till exempel snippa och underliv var på tal. Men 

man såg det som en feministisk handling att använda just fitta utan att göra en grej av det och 

således valde man just det ordet. Zellinger poängterar dock att de anser att det finns flera ord 

som är bra och att huvudsaken är att tjejer har ett ord. 

Zellinger upplevde själv att man hade gett tjejerna ett ord – man hade legitimerat ordet 

fitta. Tidigare hade många skrivit exempelvis där nere, men nu började tjejerna som hörde av 

sig skriva fitta istället, vilket upplevdes som något häftigt från skaparnas sida (Zellinger 2014, 

e-post). 

Jag tolkar som sagt det här språkvalet som en sorts feministisk språkvård och i min 

undersökning vill jag se om den har uppnått sitt syfte. Jag vill ta reda på om tjejer använder 

just fitta i större utsträckning på denna hemsida än vad de skulle göra i sin vardag. Eller har 

det kanske gått så långt att ordet fitta avdramatiserats även i tjejers vardag? Jag vill också se 

om tjejer har ett ord för sitt könsorgan som de känner sig bekväma med och försöka kartlägga 

om ämnet fortfarande är så tabubelagt som det har varit tidigare. 

Jag är medveten om att vissa definierar sig som transpersoner, vilket beskrivs av RFSU 

som ”Samlingsbegrepp för personer som upplever att de inte helt hör hemma i de tilldelade 

könskategorierna” (Olsson 2009). Alltså finns det kvinnor utan fitta, män med, eller de som 

varken definierar sig som män eller kvinnor, och därför hade det kanske varit bättre att tala 

om exempelvis fittbärare1 än kvinnor och kvinnliga könsorgan. Jag tror dock inte att detta 

begrepp är tillräckligt etablerat för att det ska fungera i en C-uppsats och jag har inte utrymme 

i min undersökning att problematisera denna aspekt vidare. Fokus i min uppsats ligger på den 

lexikala luckan som finns och jag har inte för avsikt att vara exkluderande. 

Jag anser att detta är ett viktigt ämne och jag håller med Säthil och Fridmar om att tabut 

kring kvinnans kön lever kvar. Jag håller också med Zellinger om att det inte finns något 

                                                 

 

1 Ett ord som spridit sig framförallt i bloggvärlden. På webbtidningen nyheter24 förklaras ordet såhär: ”Ordet 

fittbärare är ett inkluderande begrepp för alla som har vad som vanligen kallas ett kvinnligt könsorgan, oavsett 

om de definierar sig själva som män, kvinnor eller något annat” (hämtdatum: 2014-10-17). 
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etablerat ord och att det kan betraktas som en feministisk handling att använda just fitta utan 

att göra en grej av det. Därför kommer jag i min uppsats ofta att skriva just fitta.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka ord för det kvinnliga könsorganet som 

förekommer bland unga tjejer. Jag önskar ta reda på om tjejer har ett ord för sitt kön och 

vilket som är det vanligaste. I och med det hoppas jag också få en bild av hur pass tabubelagt 

ämnet är idag. Med ”att ha ett ord” menar jag inte att känna till ett ord, utan jag menar att ha 

ett ord som man är bekväm med att använda i sin vardag. Säkerligen känner i princip alla till 

åtminstone ett ord för könet, men det betyder inte att alla har ett ord som de själva skulle 

kunna använda oproblematiskt. Jag vill också ta reda på om tjejer anpassar sig till tjejjourens 

språkval, det vill säga om ordet fitta är det mest frekventa ordet bland de stödsökande som 

skriver till Tjejjouren.se, samt jämföra det resultatet med vilka ord som förekommer bland 

unga tjejer i vardagen. 

Min hypotes är att en del inte har ett ord för sitt kön och att det fortfarande är ett tabubelagt 

ämne. Min hypotes är också att ordet fitta är vanligare på Tjejjouren.se än vad det är i tjejers 

vardag. För att uppnå mitt syfte kommer jag utgå ifrån följande frågeställningar: 

1. Har tjejer ett ord för sitt kön som de kan använda oproblematiskt?  

2. Är ordet fitta vanligare på Tjejjouren.se än i tjejers vardag? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I nästa avsnitt behandlas tidigare forskning som berör mitt ämne. Två studier presenteras, den 

ena av Karin Milles och den andra av Margareta Svahn. Milles studie berör ord för 

könsorganen och Svahns berör bland annat skällsord. I den sista delen i det avsnittet 

diskuterar jag begreppen skam, tabu och okunskap. Avsnitt 3 handlar om undersökningens 

teoretiska utgångspunkt. I det fjärde avsnittet beskriver jag min metod och mitt material. 

Resultatet av undersökningen presenteras i avsnitt 5 och diskuteras i avsnitt 6. Jag knyter ihop 

det hela i avsnitt 7, som är en sammanfattning. 
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2 Tidigare forskning  

Uppsatsen faller inom ramen för den språkvetenskapliga inriktningen språk och kön där det 

finns mycket intressant tidigare forskning. Dock finns inte utrymme att presentera allt som 

kan tänkas vara av betydelse för denna uppsats, så jag presenterar den forskning som jag anser 

vara relevant för min undersökning. 

Först presenteras en undersökning av Karin Milles och vidare en undersökning av 

Margareta Svahn. Slutligen går jag igenom, med hänvisning till olika författare, begreppen 

tabu, skam och okunskap, satta i sammanhanget för denna undersökning.  

2.1 Kung Karl och kärleksgrottan 

I sin bok Kung Karl och kärleksgrottan har Karin Milles undersökt ord för könsorganen. Hon 

har hittat 203 olika ord för kvinnans kön (Milles 2010:25). Det skulle kunna ses som ett 

tydligt bevis på att människor har ett ord för det kvinnliga könet. Men Milles fastställer ändå 

att tidigare forskning, i form av enkätundersökningar, visar att det finns belägg för att tala om 

brist på ord. Till exempel refererar hon till en egen undersökning som visat att 17 % av en 

informantgrupp i en undersökning svarat att de inte har ett ord för flickors kön (Milles 

2010:92 f.). 

Milles poängterar att det inte handlar om någon lexikal lucka i begreppets klassiska 

mening – om det finns 203 olika sätt att benämna könet kan man ju knappast tala om en 

sådan. Däremot verkar de ord som finns problematiska på olika sätt. De kanske bara passar i 

specifika situationer, kanske känns de för vulgära eller så är de rena eufemismer och således 

finns anledning att tala om en typ av lexikal lucka (Milles 2010:91). 

När ett ord fattas i språket så behöver det inte ses som mer än språkvetenskaplig kuriosa. I 

detta fall kan man dock tala om en spegling av samhället. När man under 1990-talet började 

uppmärksamma bristen på ett neutralt ord som ett problem, menade man att det var ett 

jämställdhetsproblem. Man såg ett samband mellan bristen på ord och de förutsättningar 

kvinnor har i ett manssamhälle. Milles refererar bland annat till socialpedagogen Anna 

Kosztovics, som sätter fingret på problemet genom att poängtera sambandet mellan ordbristen 

och den tabu- och skambelagda kvinnliga sexualiteten (Milles 2010:93 ff.). 

Milles menar att man kan se på den språkliga bristen både som en följd av och en orsak till 

kvinnoförtryck. Alltså att bristen på ord inte bara speglar kvinnors sociala villkor utan är 

också med i skapandet av dem (Milles 2010:96f).  
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Milles tar upp de många språkvårdsinitiativ som togs under 90-talet. Då var det många som 

förespråkade att man skulle återta ord och förändra dess status, bland annat var fitta på 

tapeten. Det kunde ses som ett onödigt steg i processen att ett ords värdeladdning måste 

ändras, men å andra sidan skulle det ge ordet extra mycket feministisk kraft om en sådan 

förändring lyckades genomföras (Milles 2010:98f). 

2.2 Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen 

I sin bok Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen har Margareta Svahn undersökt 

”skällsord, stereotyper och könskonstruktioner”. I sin undersökning konstaterar Svahn bland 

annat att det finns en hel del skällsord som är ord för det kvinnliga könsorganet, och bland 

dessa är fitta det vanligaste (Svahn 1999:118f). 

Hon har också kunnat se att de vanligaste skällsorden för kvinnor är de som angriper 

kvinnans sexualmoral. Det är som att det värsta en kvinna kan vara är sexuellt tillgänglig 

(Svahn 1999:114 f.). Svahn menar att detta även uttrycks i skällsord som är ord för kvinnans 

kön, i form av att det då handlar om en sorts metonymi: man använder en del för att uttrycka 

en helhet. Då finns den sexuella dimensionen med i ordet och på så vis finns en underförstådd 

ton av sexuell omoral (Svahn 1999:119). 

Dock tror Svahn inte att detta gör sig gällande för just fitta. Här, menar hon, har betydelsen 

förändrats så pass mycket att man kanske inte ens tänker på kvinnans kön längre när ordet 

används som skällsord. Det är kanske snarare något som kan betraktas som ett nedsättande 

ord för kvinnan i allmänhet. Svahn beskriver denna typ av betydelseförskjutning som 

”automatisering”, alltså när ett ord ändrar sin betydelse så pass mycket att vi inte längre 

associerar det med grundbetydelsen (Svahn 1999:170). 

Svahn skriver också om pejorisering, det vill säga att ett ords betydelse förändras från att 

vara neutralt till att vara negativt. Det finns många exempel på detta; Svahn tar bland annat 

upp ordet fruntimmer. Det användes, enligt de tidigaste beläggen i svensk språkhistoria, 

framför allt om förnäma damer. Ordets betydelse har glidit från att syfta på rummet där 

damerna vistades, till att syfta på damerna själva. Vidare har ordet använts mer allmänt om 

kvinnor och damer, dock fortfarande främst de från de högre samhällsklasserna. 1785 finner 

man det första belägget för ordet i negativ betydelse, med betydelsen ”dålig kvinna, allmän 

kvinna” (Svahn 1999:168 f.). Söker man på ordet i SAOB idag får man bland annat fram att 

det vardagligt används med föraktlig eller nedsättande bibetydelse (SAOB 2014). 
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Fruntimmer är bara ett i raden av exempel på ord associerade med kvinnan som gått 

igenom en pejoriseringsprocess – ord som förknippas med just kvinnan har nämligen varit 

extra drabbade. Svahn hänvisar till Muriel Shultz som beskriver att många skällsord för 

kvinnor ursprungligen varit neutrala ord som använts för både kvinnor och män, men när 

ordet börjat förknippas bara med kvinnan får det negativa konnotationer. Dessa konnotationer 

är ofta sexuella. Manliga ord har fått bevara sina neutrala konnotationer medan de kvinnliga 

pejoriserats. Det finns olika teorier om varför det har blivit så, men man kan säga att det 

bottnar i mannens överordnade roll i samhället (Svahn 1999:165 f.). 

Om fitta drabbats av en pejoriseringsprocess vet jag inte, då jag inte vet om ordet någonsin 

varit neutralt. Dock vet vi ju, som nämns ovan, att ordet automatiserats till att inte bara vara 

ett ord för kvinnans kön utan också vara ett skällsord. Således anser jag att man kan se den 

sortens språkvård underifrån som nämns i uppsatsens inledning som ett försök till 

avpejorisering2, alltså ett försök och göra fitta neutralt, och inte längre ett skällsord.  

2.3 Tabu, skam och okunskap  

Om något är tabu betyder det att detta är förbjudet eller heligt i ett samhälle och i de flesta 

samhällen är det vanligt att tabun rör bland annat kroppen, nakenhet och sexualitet. När något 

är tabu brukar det också vara svårt att tala om, vilket även kan ge upphov till ett språkligt 

tabu. Det språkliga tabut ger i sin tur upphov till ett stort antal synonymer. Nya uttryck skapas 

för att kunna tala om det tabubelagda. Milles menar att detta är förklaringen till varför vi har 

en så lång lista över könsord (Milles 2010:26f). 

Ett tabu kan ofta hänga samman med skam. Brené Brown behandlar begreppet skam i sin 

bok Kvinnor och skam. Hon förklarar att skam ofta förväxlas med skuld men menar att 

forskarna är överens om att det enkelt kan beskrivas på så vis att skam handlar om vem man 

är medan skuld snarare handlar om vad man gör (Brown 2008:38). 

Brown har i sin undersökning intervjuat ett stort antal kvinnor om skam och vad som 

medför skamkänslor. Hon konstaterar att det, trots att hennes informanter har väldigt olika 

ursprung och livssituationer, finns något gemensamt för kvinnors upplevelser av skam. Det 

gemensamma är upplevelsen att känna förväntningar från samhället, konkurrerande 

                                                 

 

2 Termen avpejorisering har använts av Mats Landqvist i föredraget ”Pejorisering – betydelseanalys på flera 

sätt”, Svenskans beskrivning i Lund 2014-10-22. Muntlig kommunikation, Maria Ohlsson 2014-11-07. 
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förväntningar från samhället i stort och från olika grupper i samhället. Dessa förväntningar 

bestämmer hur, vilka och vad kvinnor ska vara (Brown 2008:42 f.). 

Dessa upplevelser av skam, som kommer av att inte kunna leva upp till de motstridiga 

förväntningarna, har inte sällan att göra med kvinnans kropp och sexualitet. I boken citerar 

Brown många kvinnor som berättar om skam apropå deras kroppar eller sex och sexualitet. 

Brown menar att det handlar om att man inte vill vara avvikande, man vill vara normal. Man 

vill veta om det man gör i sängen är något andra också gör, man vill veta om andras kroppar 

är likadana som ens egen (Brown 2008:281 ff.). 

Tabut och skammen leder oss vidare till okunskapen. Om något är svårt och skamfyllt att 

tala om kan okunskap bli en konsekvens. I en magisteruppsats i socialt arbete skriven inom 

Socionomprogrammet vid Malmö högskola presenterar Emina Godusevic och Johanna 

Persson En studie om diskursiva problem runt kvinnans kön i Sverige (Godusevic & Persson 

2014:1). Den uppsatsen liknar denna, då de bland annat försökt ta reda på vilket ord för 

kvinnans kön som är vanligast och varför. De diskuterar också just det språkliga tabut och 

okunskap om könet (Godusevic & Persson 2014:11 ff.). 

I Godusevics och Perssons undersökning konstateras att det inte är ovanligt att kvinnor har 

stor okunskap om sitt kön. Godusevic och Persson har intervjuat kvinnor med 

barnmorskeutbildning och flera av de informanterna anser att det finns okunskap om fittan. 

De delger upplevelser som bekräftar detta och de kan också styrka att det är ett tabu- och 

skambelagt ämne med olika berättelser i vilka unga tjejer på olika sätt uttrycker den känslan. 

Till exempel berättar de om tillfällen då tjejer bett om ursäkt för att de inte rakat sig innan de 

kommit för att göra en gynekologisk undersökning, eller att tjejerna ömkar för barnmorskan 

som måste undersöka deras fitta (Godusevic & Persson 2014:48 ff.). 

3 Teori  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt, vilken förklarar den lexikala 

lucka som finns gällande ett neutralt ord för kvinnans kön. 

I sin bok Fult språk (1985) behandlar Lars-Gunnar Andersson bland annat fula ord. Han 

gör en distinktion mellan ord som bara är lite fula och ord som är tabubelagda. Till den 

tidigare kategorin hör ord som kanske fungerar bra i vissa sammanhang, men sämre i andra, 

och som kanske går an att höra någon enstaka gång men inte alltför ofta. Ord som däremot 

anses förbjudna, kanske helt och hållet, hör till den senare kategorin. Andersson poängterar att 
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det inte finns en självklar objektiv bedömning av vilka ord som passar var: en svordom 

kanske ses som totalförbjuden av någon men som helt okej i vissa sammanhang av någon 

annan (Andersson 1985:23 f.). 

Som nämns i avsnitt 2.3 betyder tabu att något är förbjudet eller heligt i ett samhälle och 

ofta berör tabun kroppen, nakenhet och sexualitet (Milles 2010:26 f.). Andersson diskuterar 

också begreppet och förklarar att det handlar om uttalade och medvetna förbud inom kulturen. 

Han tar upp västvärldens, och många andra kulturers, förbud mot incest som ett typexempel 

på något som är tabu (Andersson 1985:24). 

Baserat på om ord anses fula eller inte gör Andersson en uppdelning, i vilken han placerar 

olika typer av ord i olika kategorier. Om ett ord är fult beror dels på om dess betydelse är 

”ful”, alltså i någon mån förbjuden, och dels på om formen är ful, alltså om ordet har en 

slangbetonad form. I en av dessa kategorier placeras ord som både är fula i sin betydelse och i 

sin form. Andersson menar att könsorden är de mest förbjudna orden i svenskan, och dessa 

hamnar således i denna kategori (Andersson 1985:48 f.). 

Ulla-Britt Kotsinas diskuterar också fula ord i sin bok En bok om slang, typ (2003). 

Kotsinas menar att ord i sig själva sällan är fula eller fina, utan att det styrs av våra 

värderingar, vilka i sin tur styrs av mer eller mindre medvetna attityder (Kotsinas 

2003:106 ff.) Dessa värderingar och attityder påverkas såklart av eventuella tabun i samhället, 

vilket kan ses som en förklaring till varför könsorden anses vara så pass fula ord. 

Att det är problematiskt att tala om kvinnans könsorgan går dock inte att avfärda endast 

med att det finns ett språkligt tabu kring könsorden i allmänhet. Som nämns i uppsatsens 

inledning anser Zellinger (2014) att det inte finns något neutralt ord för kvinnans kön. Milles 

bekräftar att det verkar vara den allmänna synen; det finns inget ord som är lika neutralt som 

pojkars snopp (Milles 2006:149). Tabut blir i det här fallet särskilt problematiskt, eftersom 

även tjejer behöver kunna prata om sina könsorgan. 

Men tabut är alltså inte den enda boven i dramat, utan för att förklara problematiken med 

ord för det kvinnliga könsorganet måste man också ta med den rådande könsmaktsordningen i 

beräkningen. I Språk och kön (2007), skriven av Ann-Catrine Edlund, Eva Erson och Karin 

Milles, konstateras det att det i vårt samhälle (och i mer eller mindre alla andra, av oss kända, 

samhällen) råder en skev könsmaktsordning; det finns obalans mellan könen i hur mycket 

makt vi tilldelas. De refererar till Yvonne Hirdman som förklarar att denna maktobalans 

grundar sig i att pojkar och flickor skiljs åt från allra första början. Beroende på barnens kön 

har samhället olika förväntningar på och bemötande av flickor och pojkar, vilket i 
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förlängningen leder till att det ena könet – det manliga – överordnas. Detta följer med upp i 

åldrarna och när barn blir vuxna kommer de med manligt kön ha lättare att till exempel inneha 

eller bestämma över vissa samhälleliga positioner, vilket leder till att män får mer makt 

(Edlund, Erson & Milles 2007:41). 

Könsmaktsordningen påverkar hela samhället och således också språket. Kerstin 

Nordenstam, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, menar att det finns många 

studier som visar på att vårt språk är sexistiskt. Det visar sig bland annat i hur män och 

kvinnor omtalas, till exempel är det inte ovanligt att kvinnor benämns som sexobjekt eller 

manlig egendom. Sexismen i språket visas också i studier där man kunnat konstatera att texter 

bedöms olika beroende på om de är skrivna av en man eller en kvinna (Nordenstam 

2003:35 f.). 

Med hjälp av den könsmaktsordning – och det sexistiska språket – som råder, samt tabut, 

kan man förklara varför det finns en lexikal lucka gällande ett neutralt ord för det kvinnliga 

könsorganet. Som nämns i avsnitt 2.2 är dessa fenomen också anledningar till varför ord som 

förknippas bara med kvinnan varit särskilt drabbade av pejoriseringsprocesser. Svahn 

diskuterar detta och menar att även om teorierna om varför det ser ut på det här sättet är flera, 

så är man överens om att det bottnar i mannens överordnade roll i samhället (Svahn 

1999:165 f.). 

Min teoretiska utgångspunkt kan sammanfattas på följande vis: det är problematiskt att tala 

om kvinnans könsorgan – det finns en lexikal lucka – och detta grundar sig i att kvinnans kön 

berör ett tabubelagt ämnesområde, men problemet späs också på av det faktum att språket är 

sexistiskt, vilket i sin tur har sina grunder i könsmaktsordningen i samhället.        

4 Metod och material  

I denna del redogör jag för hur jag gått tillväga i min undersökning. Mitt material har jag 

samlat in från två ställen: jag har genomfört en enkätundersökning och jag har excerperat ord 

från hemsidan Tjejjouren.se.  

Nedan förklaras och motiveras mitt val av metod och jag beskriver hur jag gjort för att 

samla in och analysera mitt material.  
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4.1 Kvantitativ metod  

Det finns både fördelar och nackdelar med en kvantitativ metod, och detsamma gäller även 

för en kvalitativ metod. Ofta kan de komplettera varandra. Fördelarna med en kvantitativ 

metod är att det blir välstrukturerat och systematiskt – man får ett brett perspektiv. Nackdelen 

är dock att man med en kvantitativ metod inte kommer åt sitt material på djupet. Det kan bli 

svårt att få svar på frågorna hur och varför (Lagerholm 2005:31). 

Eftersom jag är ute efter just bredd så passar en kvantitativ metod bäst för denna 

undersökning.  

4.2 Enkätundersökning 

I syfte att ta reda på om tjejer har ett ord för att benämna sina könsorgan samt vilket som är 

det vanligaste i tjejernas vardag har jag utfört en enkätundersökning. Enkäten finns att läsa i 

bilaga 1. Informanterna i enkätundersökningen är tjejer som går i tvåan och trean på 

gymnasiet på två olika skolor i två medelstora kommuner i Sverige. Jag besökte nio klasser 

fördelade på fem olika program.  

Mitt val av informanter motiveras av olika skäl. Eftersom jag önskade göra en jämförelse 

av mina båda material ville jag ha informanter som föll inom målgruppen för Tjejjouren.se, 

vilken är av tjejer mellan 12 och 20 år. Ett större åldersspann vore då förstås mer 

representativt, men inom ramen för en sådan här undersökning finns inte möjlighet att få tag 

på informanter i alla dessa åldrar. Enkäten provades även i en klass med tjejer i sjuan på 

högstadiet och där fick jag intryck av att färre tog enkäten på allvar och att jag därför 

riskerade ett betydligt större bortfall om jag skulle gjort enkäten med yngre tjejer. Således 

valde jag, för att öka chanserna att informanterna skulle ta enkäten på allvar, men också av 

praktiska skäl, just tjejer i tvåan och trean på gymnasiet.  

Informanterna är anonyma och de har blivit försäkrade om att ingen ska kunna ta reda på 

att just de har svarat på enkäten, eller ens var i Sverige den har besvarats. Den enda 

information som framgår om informanterna är att de går i tvåan eller trean på gymnasiet. De 

fick också veta att det var helt frivilligt att svara på enkäten – de kunde lämna in en blank 

enkät om de ville. 

Enkäten bestod av sex öppna frågor. Tjejerna fick först svara på vilket ord de helst använde 

för att benämna sitt könsorgan. Vidare fick de svara på samma fråga men gällande specifika 

situationer. De fick också svara på om de ansåg att det var svårt att tala om könet och om de 
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ansåg att det fanns ett neutralt ord. I en fråga fick de ange alla ord de kunde för att benämna 

könet och i den sista frågan fick de skriva eventuella tankar om ämnet. Jag har sedan 

sammanställt svaren fråga för fråga.  

I vissa fall har tjejerna angett ord som egentligen inte går att likställa med ordet fitta, till 

exempel blygdläppar eller livmoder, som svar på frågan vad de kallar könet. Eftersom jag 

anser att frågan var tydligt formulerad har jag valt att tolka detta som att dessa tjejer tror att 

det är synonymer till fitta och har därför valt att behandla dessa på samma sätt som andra 

svar. Liknande fall på Tjejjouren.se har jag behandlat annorlunda, vilket jag återkommer till i 

avsnitt 4.3. 

Jag fick av lärarna veta att vissa av informanterna inte har svenska som modersmål och att 

en del av dem har inte varit i Sverige så länge. Jag valde dock att inte be om den 

informationen från informanterna, dels för att i större utsträckning säkra anonymiteten och 

dels för att frågan kan betraktas som känslig. 

För att undvika att ”ge” tjejerna ett ord valde jag att inte berätta så mycket om 

undersökningen i förväg. Istället gav jag tjejerna möjlighet att i efterhand fråga mig vad 

undersökningen gick ut på. 

Jag har valt att rätta eventuella stavfel i enkätsvaren, och i ett fåtal fall har jag även 

redigerat interpunktion, då den språkliga formen inte har någon relevans för min 

undersökning och då jag anser det vara mer etiskt eftersom anonymiteten på så vis säkras 

ytterligare. 

4.2.1 Bortfall  

Jag hade ett litet bortfall: två tomma enkäter och ett bortfall av en enkät som jag fick tolka 

som antingen oseriös eller som att informanten inte förstod frågorna. Endast dessa tre enkäter 

valde jag att räkna som bortfall. Övriga enkäter, där informanten ibland bara svarat på 

exempelvis en eller två frågor, har jag räknat med och angett ”inget svar” vid de frågor som 

lämnats obesvarade. 

Jag delade ut 91 enkäter och efter att jag räknat bortfallet fick jag alltså totalt 88 svarande. 

Svaren presenteras i resultatavsnittet. 
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4.3 Tjejjouren.se  

Tjejjouren.se är en samlingsportal för tjejjourer i Sverige. Den togs fram i mars 2010 och har 

cirka 14 000 unika besökare per vecka. Den vänder sig till alla som definierar sig som tjej och 

den främsta målgruppen är de i åldrarna 12–20. Hemsidan består bland annat av en 

faktadatabas – tjejguiden – där tjejer, eller andra nyfikna, själva kan leta svar på frågor de har 

som berör unga tjejer. Det kan handla om allt från exempelvis onani till ätstörningar eller 

ångest. På hemsidan går det också att ta reda på när olika jourer runtom i landet har chatt- 

eller telefontid. 

Det finns också en så kallad frågelåda där tjejer kan ställa anonyma frågor som sedan, 

tillsammans med sitt svar, publiceras på hemsidan (Tjejjouren.se 2014). Det är denna 

frågelåda jag har använt mig av i min insamling av data. Det går enkelt att leta bland frågor 

och svar då de är indelade i olika kategorier. Jag har använt mig frågor i kategorierna ”fittan”, 

”sex”, ”hår” och ”onani”. Dessa kategorier valde jag då jag efter en snabbare överblick kunde 

dra slutsatsen att i många av frågorna i dessa kategorier benämnde man just fittan.  

På tjejjourerna har man som stödsökande alltid möjlighet att vara helt anonym. Detta 

gjorde att jag ifrågasatte om det var etiskt av mig att använda mig av frågelådan som material 

i min uppsats. Som nämnts publiceras alla frågor och svar på Tjejjouren.se. Stödsökande har 

dock möjligheten att kontakta en lokal tjejjour för att få svar på en fråga direkt till sin mejl, 

och på så vis slippa få sin fråga publicerad. Denna information är tydlig på hemsidan. I och 

med detta ansåg jag det inte vara oetiskt. Min metod är som sagt kvantitativ och det jag till 

allra största del gjort är att helt enkelt räkna ord. Dock ger jag också några exempel på vad 

tjejer frågar om och då har jag alltså tagit med en större del av frågan. Jag har pratat med 

webbredaktören för Tjejjouren.se om min uppsats och hur jag använt mig av materialet från 

hemsidan, och hon ansåg det varken vara oetiskt eller problematiskt på annat sätt (Bondesson 

2014, e-post). 

Eftersom det är helt anonymt kan jag egentligen inte vara säker på att det är just tjejer i 

åldern för målgruppen som ställt frågorna och således kan jag inte vara säker på om det är 

jämförbart med mina informanter. Jag ser det dock som ett ofrånkomligt problem och har 

därför helt enkelt valt att tolka det som tjejer skriver som sant. Det är inte ovanligt att tjejerna 

som skriver anger sin ålder och tolkar man det som sant kan man se att de stödsökande faller 

inom målgruppen. 
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I samtliga av de tidigare nämnda kategorierna i frågelådan har jag läst frågor3 från och med 

januari 2012 till och med oktober 2014. I alla frågor där den stödsökande på ett eller annat sätt 

benämner fittan har jag excerperat det ord (eller eventuell omskrivning) som använts. Om 

flera olika ord använts i samma fråga har jag räknat varje benämning. Flera olika 

benämningar förekommer och även en del omskrivningar; en sammanställning följer i 

avsnitt 5.2. 

Det har ibland varit svårt att dra gränsen för vad som ska excerperas. Vad skulle jag räkna 

som en omskrivning och inte? Fall som till exempel där nere eller mellan benen ser jag som 

tydliga fall av omskrivningar och tecken på att den som ställer frågan ser det som 

problematiskt att benämna könet. Men ett svårare fall var när de stödsökande skrev något i stil 

med ”… stoppade in den.”. I vissa fall ansåg jag det vara tydligt att man syftade på fittan här, 

men samtidigt kunde jag inte se det som tecken på avsaknad av ord på samma sätt. Till en 

början excerperade jag dessa formuleringar, men insåg senare att det blev problematiskt och 

valde därför att bortse från dem. Det ska dock nämnas att det inte var helt ovanligt att de 

stödsökande formulerade sig på detta sätt. 

Från frågelådan har jag inte excerperat frågor som ställts apropå könet där den stödsökande 

varit specifik och nämnt exempelvis klitoris eller blygdläpparna. Som nämns i avsnitt 4.2 

valde jag att i enkätsvaren tolka dessa svar som benämningar på könet. Men min 

utgångspunkt var att så länge det inte kunde tolkas som att den stödsökande pratade om hela 

fittan så excerperade jag inte benämningen och i frågelådan, till skillnad från i enkäten, kunde 

jag inte se några tecken på att den stödsökande syftade på hela fittan i dessa fall. 

4.4 Jämförelse av materialen 

För att besvara min andra frågeställning –  om ordet fitta är vanligare på Tjejjouren.se än i 

tjejers vardag – gör jag en jämförelse av de båda materialen, med fokus på just ordet fitta. I en 

korrekt jämförelse måste man ta med en felmarginal i beräkningen. Därför görs alltså en 

uträkning för att få med den statistiska felmarginalen i jämförelsen av de båda materialen och 

på så vis kan det säkerställas om det finns en faktisk skillnad eller inte.  Resultatet för 

jämförelsen presenteras i avsnitt 5.3.  

                                                 

 

3 Jag har bara excerperat de benämningar som förekommer i frågorna – det som de stödsökande tjejerna själva 

formulerat. Jag har alltså inte använt mig av svaren, som ju skrivs av de som arbetar med Tjejjouren.se. 
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5 Resultat 

I denna del presenterar jag resultaten från mina båda material, inledningsvis det från 

enkätundersökningen och därefter det från Tjejjouren.se. Slutligen presenteras vad jag 

kommit fram till i jämförelsen av de båda materialen. 

5.1 Resultat av enkätundersökning 

I detta avsnitt följer resultatet av enkätundersökningen, först det jag kunde konstatera för 

enkäten som helhet, sedan resultaten för varje fråga för sig. 

Det första jag kunde konstatera var att det var tydligt att ämnet väcker känslor. Det blev i 

princip alltid väldigt fnissigt i klassrummet när jag delade ut enkäten, och jag kunde också 

höra en del pågående diskussioner i korridoren efteråt. Trots att jag fick en del obesvarade 

frågor i enkäterna så tror jag att det i få fall var fråga om att tjejen struntade i att svara, i brist 

på intresse eller annat; min upplevelse var att i princip alla läste enkäten noga och funderade 

på sina svar. På grund av detta har jag oftast valt att tolka tomma svar som tecken på brist på 

ord hos informanten.  

I tre av de nio klasser jag träffade var det någon som frågade mig vad uppsatsen gick ut på. 

Två elever ställde frågor angående hur de skulle svara på någon fråga under enkätens gång.  

5.1.1 Fråga 1  

Informanterna fick som första uppgift ange vilket ord de helst använder för att benämna det 

egna könet. Resultatet redovisas i figur 1. Svaren anges i procent av det totala antalet svar, 

som är 110 stycken. Svarande var som nämnt 88 stycken, men några av informanterna angav 

flera ord som svar på fråga 1, och i dessa fall har jag räknat alla orden4. 

                                                 

 

4 Detta gäller flera av frågorna i enkäten och jag har genomgående behandlat svaren på samma sätt. Därför 

varierar summan av svar på de olika frågorna, men antalet svarande är alltså alltid detsamma (88 stycken). Totalt 

antal svar för varje fråga anges i respektive diagram. 
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Figur 1. Resultat för fråga 1: ”Vilket ord använder du helst för att benämna ditt könsorgan?” 

 

Som figur 1 visar är puppa det vanligaste ordet hos informanterna, med 26 %. Frågan har 

lämnats tom av 12 % och 5 % har skrivit längre svar, vilka alla är typer av omskrivningar och 

således har tolkats som en brist på ord hos den svarande. Två exempel på detta är följande 

citat: ”Genom att säga ’det tjejerna har’” och ”att jag har ett annorlunda organ än killar”. 

Ytterligare en person är extra tydlig med att hon faktiskt inte känner att hon har ett ord: ”Jag 

brukar inte prata om det, så jag har inget ord jag använder.” 

Om man räknar tomma svar som att informanterna inte har ett ord, samt lägger till 

omskrivningarna där nere, mellan benen, nederdelen och de ovan nämnda längre svaren kan 

man se att 24 % av informanterna inte har ett ord för sitt kön.  

Att puppa är så vanligt bland informanterna, men inte förekommer alls på Tjejjouren.se 

(vilket framgår i avsnitt 5.2), tolkade jag som att ordet var dialektalt. Detta har sedan 

bekräftats av Anna Westerberg på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Institutet för 

språk och folkminnen, som berättar att det finns flera belägg på ordet puppa som dialektord 

för det kvinnliga könsorganet i institutets samlingar av dialektord (Westerberg 2014 e-post). 

Ordet förekommer också i Svensk slangordbok av Haldo Gibson, där det bland annat förklaras 

som vulva och enligt samma bok kan vi se att det också används som verb för ”ha samlag 

(med)” (Gibson 1978).  
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5.1.2 Fråga 2  

I fråga 2 fick informanterna svara på vilket ord de helst använde för könet i olika situationer. 

Frågan var formulerad: ”Skriv vilket ord för könsorganet du helst använder om du pratar…”, 

följt av de olika situationerna. Dessa framgår under respektive figur. Alla svar anges i procent 

av det totala antalet svar.  
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Figur 3. Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal med 

barnmorska/gynekolog.” 

Figur 2. Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal med 

mamma.” 

Figur 5. Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal med pappa.” Figur 4. Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal med 

kompis.”  
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De ord som bara förekom en gång har jag valt att lägga ihop under rubriken ”övriga svar” och 

i den kategorin placerade jag också längre svar. De längre svar som jag anser vara värda att 

kommenteras citeras senare i detta avsnitt. 

Det verkar vara mest problematiskt att prata med sin pappa om sitt kön. I figur 5 ser vi att 

44 % lämnat denna fråga tom. Övriga svar är 7 % och bland dessa förekom några längre svar 

där informanterna uttrycker att de inte skulle prata med sin pappa om fittan. Till exempel 

skriver någon ”vågar inte när det gäller pappa”. ”HÄNDER ALDRIG” menar en annan. En 

tredje skriver ”gester med händer, diskret och pinsamt” som svar på vilket ord hon skulle 

använda. Om man, tillsammans med ”inget svar” och ”övriga svar”, tolkar vet ej och där nere 

som tecken på avsaknad på ord så kan man se att 55 % inte har ett ord för sitt könsorgan om 

de pratar med sin pappa. 
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Figur 8. Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal med en 

eventuell sexpartner.” 

Figur 7. Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal i ett 

formellt sammanhang (t.ex. en lektion).” Figur 6. Resultat för fråga 2: ”Ord i samtal ett informellt 

sammanhang (t.ex. en fest).” 



22 

 

 

Minst problematiskt verkar det vara att prata med en kompis. Som figur 4 visar lämnades 

denna fråga utan svar i 12 % av enkäterna. Det är också den enda kategorin där ”inget svar” 

inte är det vanligaste eller näst vanligaste svarsalternativet. Puppa är vad de flesta skulle säga 

om de pratade med en kompis, följt av fitta. 

I kategorin ”…med en eventuell sexpartner”, figur 8, ser vi att det vanligaste är att lämna 

frågan obesvarad. Här är det dock inte lika enkelt att tolka det som ett tecken på att 

informanten i den situationen skulle sakna ett ord. Det är troligt att många av informanterna 

inte har en sexpartner och kanske inte haft sin sexdebut och därför har de kanske inte funderat 

på vad de skulle säga i den situationen. Fitta och puppa är de vanligaste orden som används i 

denna situation. 

Den situation där det är vanligast att säga fitta är i ett informellt sammanhang, vilket 

figur 6 visar. Också med en kompis och med en sexpartner är det vanligt förekommande. 

Ingen säger det till sin pappa eller till en barnmorska. 

5.1.3 Fråga 3 

Fråga 3 i enkäten, där informanterna fick svara om de ansåg det vara svårt att prata om 

könsorganet, var den enda som alla skrev ett svar på. Frågan var öppen, det fanns inga 

svarsalternativ, men i sammanställningen har jag valt att endast ha med tre typer av svar: ”ja”, 

”nej” och ”beror på/ibland”. Jag valde dessa tre eftersom det var de vanligaste svaren. Sedan 

har jag själv tolkat övriga svar och placerat dem i vad jag anser vara rätt kategori. Svar som 

till exempel njae eller ja/nej har jag tolkat som lika med ”beror på/ibland”. 

Mellan dessa tre svarsalternativ blev det väldigt jämnt. Svar ”ja” fick 30 %, ”nej” 36 % och 

”beror på/ibland” 34 %. Alltså en marginell övervikt för svar ”nej”. Dock skulle man kunna 

tolka alternativ som ”beror på/ibland” som närmare ”ja” än ”nej” eftersom det faktum att det 

är svårt att tala om något ibland ändå visar på att det inte är oproblematiskt.  

5.1.4 Fråga 4  

I enkätens fjärde fråga ombads informanterna att ange alla ord de känner till för det kvinnliga 

könsorganet. Totalt fick jag här in 60 synonymer för fittan. Dessa presenteras i alfabetisk 

ordning i tabell 1. 
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Tabell 1. Svar på fråga 4. Alla svar anges, samt antal gånger de förekommer. 

betty 1 klitoris 2 organ 1 

blomman  1 klitta 5 puppa 49 

blygdläpparna 1 krysset 1 puppen 2 

bröst 1 könsdel 1 puppilura 6 

bullen 1 könsorgan 2 puppis 3 

bushe 1 labina 1 puppsilur 1 

cosi 1 lillhöna 1 pussy 5 

cunt 1 livmoder 1 rävsax 1 

där nere 5 maggan 2 skäggbiff 1 

fiffi 15 mellan benen 5 slida 25 

fitta 68 mjukis 1 smula 1 

framrumpa 1 muff 4 smurf 1 

framstjärt 11 muppa 1 snippa 26 

geggveck 1 murra 3 snuppen 1 

gosis 1 mus 17 snäcka 1 

groda 1 mutta 7 twat 1 

höna 13 nedre 

fremionen  

1 underliv 24 

kerstin 1 nedre hygien 1 vagina 35 

kissemurra 1 nuppen 1 vaginal 

öppning 

1 

kisseriet 1 nuppis 2 vulva 2 

 

Tabell 1 visar att det ord som flest informanter tar upp i denna fråga är fitta, som förekommer 

68 gånger. Puppa förekommer 49 gånger, men om vi räknar puppen, puppilura, puppis och 

puppsilur som varianter på puppa ser vi att det förekommer 61 gånger – alltså nästan lika ofta 

som fitta. Andra ord som förekommer många gånger, fler än tio, är fiffi, framstjärt, höna, mus, 

slida, snippa, underliv och vagina. 

Vi kan här se, precis som Milles konstaterade i Kung Karl och kärleksgrottan, att det inte 

handlar om en lexikal lucka i dess klassiska mening (Milles 2010:91). Ett såhär stort antal 

synonymer tyder ju på att informanterna känner till många ord för kvinnans kön. Det visar 

dock också på att ämnet är tabubelagt, eftersom vi kunnat konstatera att en rik ordflora tyder 

på ett språkligt tabu (Milles 2010:27). Tabut kan förklara varför informanterna tydligen 

känner till många ord för könsorganet, samtidigt som 24 % verkar sakna ett ord som de kan 

använda för att benämna det egna könet.  
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5.1.5 Fråga 5 

I enkätens femte fråga fick informanterna svara på om de ansåg att det fanns ett neutralt ord 

för det kvinnliga könet, och i så fall vilket.  

 

Figur 9. Resultat för fråga 5: ”Tycker du att det finns ett neutralt ord för det kvinnliga könsorganet? I 

så fall – vilket/vilka?” 

 

Som figur 9 visar var det vanligaste att informanterna valde att inte svara på denna fråga, följt 

av svar nej. Som tas upp i avsnitt 5.1.2 ansåg jag i fråga 2, i situationen ”…med en eventuell 

sexpartner” att det inte gick att tolka uteblivna svar på samma sätt som jag gjort i övriga 

frågor, och även denna fråga anser jag vara problematisk att tolka på det sättet. Tolkningen att 

uteblivet svar skulle tyda på en brist på ord stämmer eventuellt på en del av informanternas 

svar, men ett uteblivet svar skulle även kunna innebära att tjejen inte har funderat på detta, 

eller kanske inte förstår vad jag menar med ”neutralt ord”. Skulle informanten anse att hon 

inte har ett bra neutralt ord har hon ju också kunnat svara ”nej”, så därför ser jag det inte som 

rimligt att uteblivna svar tyder på avsaknad av ord i det här fallet. 

Ingen anger fitta som den neutrala benämningen på könet. Lika många informanter, 11 % 

per ord, anger att slida, underliv eller vagina är det neutrala ordet för kvinnans kön. De ord 

man anser vara neutrala stämmer ganska väl överens med vilket ord man skulle använda om 

man pratade med en barnmorska eller gynekolog (se figur 3). 

I kategorin ”övriga svar” förekom exempelvis någon omskrivning och någon variant på 

ordet puppa. Ett längre svar förekom också och löd: ”vagina, men även det känns för 

formellt”. 

20%

14%

11% 11% 11%
10% 10%

7%

3%
2%

inget
svar

nej underliv slida vagina puppa övriga
svar

vet ej snippa höna

Totalt antal
svar: 99
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5.1.6 Fråga 6 

Totalt svarade 44 informanter på den sista frågan i enkäten, om eventuella övriga synpunkter 

på ämnet. Här presenteras, tillsammans med kommentarer, de svar jag anser vara intressanta 

för uppsatsen. Frågan var tänkt som en mer öppen fråga där informanterna skulle ha möjlighet 

att skriva tankar kring ämnet. För att ge tips på vad de skulle kunna skriva frågade jag: ”Finns 

det t.ex. något ord du absolut inte skulle använda?”. Många har således bara svarat på den 

frågan.  

Av de totalt 44 svarande på denna fråga antyder 21 stycken på något sätt att de anser fitta 

vara grovt, ett skällsord, eller bara ett ord de inte själva skulle använda. Till exempel skriver 

någon ”använder aldrig fitta eftersom vissa använder det som skällsord”. En annan håller 

med: ”Jag tycker att fitta är ett otrevligt och nedvärderande ord, så det skulle jag aldrig 

använda”. Man får här konstatera att meningarna går isär hos informanterna, eftersom det i 

fråga 1 framgick att fitta ändå var det näst vanligaste ordet som informanterna använde för att 

benämna könet. 

Några av informanterna påpekar eller problematiserar att det verkar finnas någon sorts tabu 

över att tala om könet. ”Finns för få ord för vårt könsorgan, och alla känns fel/olämpliga att 

använda. Det kan inte pratas om lika naturligt som killars könsorgan, känns som en sorts 

tabu.” skriver en av informanterna. Någon annan verkar också ha funderat över detta och 

skriver ”[… ] Det borde inte vara konstigt att prata om sitt könsorgan men det är lite som att 

det är något man inte pratar om”. En av informanterna ger uttryck av ett engagemang apropå 

tabut och hänvisar till samhället:   

 

I dagens samhälle så får man inte prata så mycket om kvinnans könsorgan. Det är helt fel! Det ska 

bli mer öppet att kunna prata om sitt eget könsorgan. Männen får större möjlighet att prata om sitt, 

det är inte lika naturligt att prata om kvinnans. Det borde bli en förbättring i det svenska samhället! 

5.2 Resultat från Tjejjouren.se  

Som nämns under rubriken ”Metod och material” har jag excerperat ord från den så kallade 

frågelådan på Tjejjouren.se, under rubrikerna ”fittan”, ”sex”, ”hår” och ”onani”. Här 

presenteras först resultatet för alla kategorier i en sammanslagning och vidare i ett diagram för 

varje kategori.   
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I figur 10 har jag valt att ange svaren i procent med en decimal, då jag annars skulle få 

resultatet 0 % på ett stort antal ord. Det första vi kan konstatera är att fitta är det vanligaste 

ordet som de stödsökande använder sig av, med 36,9 %. Lägger vi dessutom till de mer 

specifika streckfitta, bullfitta och fitthål är vi uppe i 38,1 %. Jag väljer att inte tolka ”fitta” 

(alltså fitta skrivet med citattecken i svaret) på samma sätt, då jag tror citattecken används för 

att visa på ett avståndstagande från ordet. Det fallet tror jag snarare kan tolkas som ett tecken 

på att personen inte har ett ord, eller i alla fall att hon inte är bekväm att använda just ordet 

fitta.  

Gällande att inte ha ett ord har jag i det här fallet tolkat de olika omskrivningarna som 

avsaknad av ord. Dit räknar jag där nere, mellan benen, privatställe och ”ni vet vad”. Då kan 

vi se att totalt 12,3 % verkar sakna ett ord de kan använda oproblematiskt. Vissa av orden 

anser jag vara svårare att tolka, till exempel skulle ju den vaga benämningen hålet kunna ses 

som en omskrivning, men jag ser det inte som ett lika självklart fall som exempelvis mellan 

benen. Som nämnt skulle även ”fitta” kunna ses som en sorts omskrivning och likadant kan 

man tolka benämningen fi… som alltså var skriven precis så. 

Underliv är det näst vanligaste ordet på Tjejjouren.se, med 22,7 %, följt av slida med 

18 %.  

36,9%

22,7%

18,0%

9,4%

2,1% 1,7% 1,7% 1,3% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Totalt antal ord: 233

Figur 10. Resultat från Tjejjouren.se. Ord excerperade ur alla fyra kategorier.  
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Ur de olika kategorierna i frågelådan har jag excerperat ett olika antal ord. Detta helt enkelt 

på grund av att det fanns olika många frågor i de olika kategorierna där den stödsökande 

benämnde fittan. Eftersom antalen är så pass olika är det svårt att egentligen göra någon 

konkret jämförelse, men jag har ändå valt att presentera de olika diagrammen, för att på så vis 

kunna visa på tendenser.  

  

 

 

Kategorin ”Fittan” är den överlägset största, vilket kanske faller sig naturligt, då könet 

benämndes i nästan alla frågor i denna kategori. Minst antal ord har jag plockat ur kategorin 

”hår”.  

Vi kan se att fitta är den vanligaste benämningen i alla kategorier utom i ”hår”. ”Hår” är 

den kategori där störst andel omskrivningar förekommer, följt av ”onani”. 

33%

28%

22%

11%

6%

där
nere

fitta underliv mellan
benen

snippa

Totalt antal 
ord: 18

32%

24%

14%
11%

5%
3% 3% 3% 3% 3%

Totalt antal 
ord: 37

50%

18%

10% 10%
5% 3% 3% 3%

Totalt antal 
ord: 40

35%

29%

19%

5%
2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Totalt antal 
ord: 138

Figur12. Ord excerperade ut kategorin ”fittan” 

Figur 11. Ord excerperade ur kategorin 

”hår” 

Figur 14. Ord excerperade ur kategorin ”sex” Figur 13. Ord excerperade ur kategorin ”onani” 
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Vad frågorna i frågelådan handlar om varierar väldigt mycket. Det kan vara allt från korta 

koncisa frågor om exempelvis hur en svampinfektion känns, till längre beskrivningar av 

olycklig kärlek och en undran hur man hanterar den. I kategorin ”onani” finns exempel på 

frågor där tjejer uttrycker oro för att de onanerar och ber om hjälp för att sluta. En del ställer 

frågor gällande oskulden; flera undrar om man ”förlorar” eller ”tappar” oskulden om man 

onanerar. 

I flera av kategorierna går att finna frågor där den stödsökande verkar vara bekymrad över 

om olika saker kan betraktas som ”normala”; till exempel undrar någon om det är normalt att 

hennes fitta ser ut som den gör och en annan har kanske upptäckt att hon tänder på något 

specifikt och vill veta om andra människor också gör det. 

Det ska dock nämnas att långt ifrån alla tjejer uttrycker oro i sina frågor. Det är också 

vanligt att den stödsökande till exempel ber också om onanitips eller frågar om det där som 

hände var en orgasm.  

5.3 Resultat från jämförelsen av de båda materialen  

Här presenteras resultatet av jämförelsen av de båda materialen, vilken endast gjorts med 

fokus på ordet fitta. Övriga delar av materialen jämförs alltså inte på samma sätt, då utrymme 

för detta saknas.  

Jag har här utgått ifrån det totala materialet från Tjejjouren.se, samt svaren på fråga 1 

(vilket ord informanten helst använder för att benämna könsorganet) i enkäten. I mitt material 

hade 36,9 % av de stödsökande på Tjejjouren.se använt ordet fitta, och 14 % av informanterna 

som svarade på enkäten. Vid en första anblick verkar det vara en stor skillnad mellan dessa 

material, men för att vara säker på det måste man ta med felmarginalen i beräkningen, 

speciellt då man har två material med så pass olika storlek som jag har. Så för att säkerställa 

hur stor skillnaden faktiskt är har en uträkning som uppskattar den statistiska osäkerheten 

gjorts. 

I Statistiska metoder av Svante Körner och Lars Wahlgren (1998) beskrivs hur man räknar 

ut statistisk felmarginal. Om vi låter p beteckna andelen som använt fitta och N det totala 
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antalet svarande, i respektive material, kan vi med hjälp av några rimliga antaganden skriva 

ned följande formel som innehåller den statistiska osäkerheten för p5:  

𝑝 ± 1,96√
𝑝(1−𝑝)

𝑁
   (Körner & Wahlgren 1998:91 ff.) 

 

 

 

I figur 15 visas andelen som använt fitta i de båda materialen tillsammans med respektive 

statiska felmarginal. Vi noterar att det finns en signifikant skillnad mellan de båda materialen, 

då de inte ligger inom varandras felmarginaler.  

6 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion av resultatet. Med den teoretiska utgångspunkten som 

grund diskuteras sedan resultatet i samma ordning som det presenterats tidigare i uppsatsen. 

Delar av metod- och materialval diskuteras också, och eventuella intressanta utgångspunkter 

till fortsatt forskning vägs in. 

                                                 

 

5 Det har antagits att antalet som använt fitta beskrivs med binomialfördelningen. Vidare har denna 

approximerats som en normalfördelning med standardavvikelse √
𝑝(1−𝑝)

𝑁
. Osäkerheten motsvarar ett 95-

procentigt konfidensintervall.  
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Figur 15. Resultat för jämförelsen av de båda materialen. Felstaplarna motsvarar 95 % 

konfidensintervall. 
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Min teori grundar sig bland annat i varför vissa ord anses vara fula ord. Lars-Gunnar 

Andersson förklarar att könsorden anses fula eftersom de är så pass förbjudna att de kan ses 

som tabubelagda och dessutom har de ofta en slangbetonad form (Andersson 1985:48 f.). 

Dock kan man inte förklara att kvinnans kön är så pass svårt att benämna bara med att det rör 

ett tabubelagt ämne, utan det måste också vägas in hur den rådande könsmaktsordningen ser 

ut. Denna är skev – mannens roll är överordnad – och detta speglas också i vårt språk, som 

kan beskrivas som sexistiskt. Sammanfattningsvis kan man säga att det problematiska i att 

benämna kvinnans könsorgan grundar sig i att det rör ett tabubelagt ämne, samt att språket är 

sexistiskt eftersom det i samhället råder en skev könsmaktsordning och utifrån detta 

diskuteras resultatet för denna undersökning. 

6.1 Diskussion av resultatet från enkätundersökningen  

Som framgår i avsnitt 5.1.1 var det ord som mina informanter helst använde sig av för att 

benämna det egna könsorganet puppa. Fitta var det näst vanligaste och den tredje största 

gruppen informanter här var de som valde att inte svara – de informanter som jag valde att 

tolka som att de inte hade ett ord de kunde använda oproblematiskt. När jag slog ihop dessa 

utelämnade svar med de som svarat med någon typ av omskrivning så visade det sig att 24 % 

inte har ett ord för sitt könsorgan. Det är nästan lika många som säger puppa (26 %). 

Sett till resultaten för hela enkäten anser jag att vissa svar, som jag inte valt att tolka som 

omskrivningar, ändå tyder på att det är problematiskt att tala om könet. Jag tänker framför allt 

på benämningen kvinnliga könsorganet, som angivits som svar av några informanter i några 

frågor. Det finns ingen tvekan om vilket organ informanten syftar på här, men frågan är om 

det går att bli mer formell. Ingen skulle ju prata om exempelvis hörselorgan eller synorgan i 

vardagligt språk. Denna benämning anser jag kan tolkas som ett tydligt tecken på att 

informanten i fråga ser det som svårt att tala om könet. 

Resultatet speglar att det finns en lexikal lucka och att det är långt ifrån oproblematiskt att 

benämna könet. Dock handlar det inte om en lexikal lucka i klassisk mening. Som nämns i 

avsnitt 2.1, förklarar Milles att det finns stort antal synonymer för fittan i språket och således 

kan man inte tala om en total lexikala lucka, utan det handlar om att det saknas ett neutralt 

ord för könet (Milles 2010:91). Resultatet av min undersökning stämmer överens med Milles 

syn: det har kommit fram ett stort antal synonymer för fittan, men inget ord som 

informanterna är överens om att det skulle vara det neutrala ordet. 
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Trots att man verkar känna till ett stort antal ord för sitt kön så är det alltså problematiskt 

att benämna, särskilt i vissa situationer, vilket framgår av resultatet för fråga 2 (avsnitt 5.1.2) i 

min enkätundersökning. Det verkade vara mest problematiskt att prata med pappa om 

könsorganet. Detta kanske inte är så konstigt; det kan nog anses naturligt att om man till 

exempel vill fråga något om fittan så frågar man någon annan med fitta. Här vore det dock 

intressant att jämföra med hur unga killar gör i samma situation – skulle de fråga mamma 

eller pappa om de hade en fråga om snoppen?  

Apropå fråga 2 ser jag det som intressant att i den situation som det verkade vara svårast 

att benämna könet, det vill säga med pappa, kom det fram minst antal ord, och ett relativt litet 

antal synonymer. Eftersom det verkar vara så tabubelagt att prata med pappa om fittan borde 

det då inte skapas ett stort antal omskrivningar och eufemismer? Kanske är det så tabubelagt 

att man undviker det helt och hållet, och således finns kanske inte behovet att skapa nya ord. 

Ett talande exempel för hur tabubelagt det är i samtal med pappa är den informant som svarar 

”gester med händer, diskret och pinsamt” som svar på vilket ord hon skulle använda. Denna 

informant har inget ord och hennes svar kan tolkas som att hon inte skulle vara bekväm i en 

situation där hon var tvungen att benämna könet inför sin pappa. Det vore intressant att se vad 

informanterna skulle ha svarat om de inte haft möjlighet att lämna frågan obesvarad. 

Informanterna fick ange alla ord de kunde för att benämna könsorganet. Här skrevs 60 

olika ord ned och bland dessa förekom fitta flest antal gånger (avsnitt 5.1.4). Man kan alltså 

konstatera att de allra flesta känner till det ordet. Eventuellt känner kanske alla till det; några 

har valt att lämna denna fråga blank, men jag tror inte att det betyder att de inte känner till 

något ord alls, utan snarare att frågan kanske inte intresserade dem och därför valde de att inte 

svara. Det faktum att fitta förekom flest antal gånger här, men inte som det ord som flest 

använder, tyder ju också på att ordet är problematiskt för många. Man känner till det, men 

man är inte bekväm att använda det för att benämna sitt kön. Återigen vore en liknande 

undersökning med killar intressant, för att se i hur stor utsträckning killar skulle använda kuk 

(vilket jag skulle säga är den språkliga motsvarigheten till fitta) för att benämna sitt 

könsorgan. 

I undersökningen fick informanterna svara på om de ansåg att det finns ett neutralt ord för 

kvinnans könsorgan, och i så fall vilket (avsnitt 5.1.5). De flesta valde att lämna denna fråga 

tom, följt av de som svarade ”nej”. Bland de som ansåg att det finns ett neutralt ord var det 

lika många per ord som svarat underliv, vagina och slida. Det är positivt att en del ändå 

verkar tycka att det finns ett neutralt ord, samtidigt som det neutrala ordet inte alla gånger 
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verkar vara det man använder i sin vardag. Underliv var vanligt även som svar på första 

frågan, men vagina och slida förekom inte så ofta (7 respektive 3 %).  Ett längre svar på 

denna fråga, som löd: ”vagina, men även det känns för formellt”, anser jag vara väldigt 

talande för problematiken. Visst känner säkert alla till ord som känns mer städade än fitta, 

men då känns de nästan för städade och korrekta istället. 

Det citat jag valt att använda som titel på uppsatsen, ”[…] jag har ett annorlunda organ än 

killar”, anser jag tydligt belysa min teoretiska utgångspunkt. Den här tjejen verkar inte ha 

något konkret ord som hon använder för att benämna sitt kön, istället utgår hon ifrån killars 

kön och förklarar att hon har ett annat organ. Det belyser både den rådande 

könsmaktsordningen och den lexikala luckan. 

Även om en stor del av mina informanter verkar sakna ett ord för sitt kön så verkar en del 

ändå anse att det är konstigt att det ska vara så svårt att tala om. De kommenterar i enkätens 

sista fråga att det verkar finnas ett tabu kring kvinnans kön, och åtminstone en verkar se 

problematiken på samma sätt som jag, nämligen att det grundar sig i den skeva 

könsmaktsordningen. ”[…] Männen får större möjlighet att prata om sitt, det är inte lika 

naturligt att prata om kvinnans […]” skriver en informant, och jag kan bara hålla med henne.  

Resultatet av undersökningen har kunnat användas för att verifiera eller falsifiera min 

hypotes, vilket kan ses som bevis på att metoden och materialet har passat bra. Under arbetets 

gång har jag dock ifrågasatt vissa tillvägagångssätt vilket framför allt gett mig idéer på fortsatt 

forskning inom ämnet. 

Jag valde att inte berätta för mina informanter i förväg vad undersökningen handlade om 

utan gav dem istället möjligheten att fråga mig i efterhand. Endast tre personer valde att ta till 

vara denna möjlighet. En person skrev i enkäten att hon inte ville kommentera så mycket, 

eftersom jag inte sagt vad undersökningen handlade om. Jag såg det som intressant att så få 

undrade varför jag ville veta vad de kallade sina könsorgan – resultatet för enkäten pekar ändå 

på att det inte hör till vardagen att prata om det och därför tänker jag att det borde väcka 

nyfikenhet. Varför så få undrade kan jag inte veta, men kanske är det ytterligare ett tecken på 

att ämnet är känsligt och tabubelagt. 

Det vore intressant att göra en liknande undersökning där man informerar informanterna i 

förväg vad det handlar om, eventuellt en mer kvalitativ undersökning där man först diskuterar 

lexikala luckor och/eller könsmaktsordningen med informanterna. I denna undersökning fanns 

inte utrymme för den typen av metod men jag ser det alltså som en intressant utgångspunkt till 

fortsatt forskning.    
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6.2 Diskussion av resultatet från Tjejjouren.se  

På Tjejjouren.se var fitta det ord som förekom oftast, som framgår i avsnitt 5.2. Det kan tolkas 

som att de stödsökande anpassar sig till språket på hemsidan. Även här finns det dock de som 

verkar sakna ord för könsorganet. Jag kom fram till att 12,3 % inte hade ett ord för fittan. 

Man kan tänka sig att det för dessa 12,3 % är extra problematiskt att tala om könet i 

vardagen – om det till och med är problematiskt att tala om på en hemsida där det finns ett 

etablerat ord och där man dessutom är helt anonym torde det vara problematiskt även i ens 

vardag.  

När man läser frågorna som ställs i frågelådan finner man flera exempel som kan tolkas 

som tecken på skam, så som det beskrivs av Brown och som tas upp i avsnitt 2.3. Hon menar 

att skam hos kvinnor ofta berör kvinnornas sexualitet och vår kropp. Man kan som kvinna inte 

leva upp till förväntningarna som samhället och olika grupper i samhället har på kvinnor och 

således känner man skam (Brown 2008:42 f, 281 ff.). Detta är alltså något som jag sett 

tendenser av när jag läst frågor i frågelådan på Tjejjouren.se; exempel togs upp i avsnitt 5.2. 

Under kategorin ”onani” fann jag flera exempel som tydde på att tjejerna kände skam för 

sin sexualitet. Flera tjejer skriver att de onanerar, men att de egentligen inte vill och ber om 

hjälp för att sluta. En annan är orolig och undrar om läkaren kan se i hennes blodprov att hon 

onanerat. Någon ber till gud, gråter och känner sig äcklig när hon onanerat. Även i kategorin 

”hår” ser man exempel på skamkänslor hos en del av de stödsökande. De anser sig ha för 

mycket könshår och flera uttrycker att de desperat behöver hjälp med detta. 

Ett återkommande tema bland frågorna är också undran om vad som är ”normalt”. Detta 

nämner också Brown som en grund för just skamkänslor. Man vill inte sticka ut, man vill vara 

normal, som alla andra (Brown 2008:281ff). Exempelvis har någon stödsökande kanske insett 

att hon gillar något sexuellt men vill då först försäkra sig om att detta är normalt; att hon inte 

är den enda som gillar en sådan sak. I kategorin ”fittan” kan man också stöta på exempel 

gällande just normalitet. Ett antal stödsökande är missnöjda med hur deras fitta ser ut och 

undrar om det verkligen kan vara normalt att se ut på det viset. 

Det går även att finna exempel som tyder på okunskap om könet hos de stödsökande. Till 

exempel verkar en del okunskap råda kring fittans olika delar. Många undrar också om 

oskulden går förlorad om man onanerar och i många fall syftar de på att vad som brukar kallas 

mödomshinnan skulle kunna spricka. Vissa är oroliga för om de kommer blöda eller inte 

första gången de har sex. Det är en myt att detta som brukar kallas mödomshinna är en faktisk 
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hinna som skulle kunna spricka6, och att tjejer alltid skulle blöda under sin sexdebut, och 

därför kan man tolka denna typ av frågor som tecken på okunskap om könet och sexualiteten 

hos tjejerna.  

Att det råder okunskap om kvinnans kön bekräftas också av informanterna i uppsatsen av 

Godusevic och Persson (2014). De informanterna, som alla arbetar eller har arbetat som 

barnmorska, anser att det inte är ovanligt att kvinnor har stor okunskap om det egna könet 

(Godusevic & Persson 2014:48). 

Som nämns i avsnitt 5.2 är exemplen som tyder på skamkänslor och okunskap just 

exempel och inte något som är en genomgående attityd hos tjejerna som skriver till 

Tjejjouren.se; minst lika många som är oroliga eller skäms för något, är inte det och ber 

snarare om onanitips eller frågar hur en orgasm känns. Dock ser jag exemplen som värda att 

nämnas, då de tydligt visar på att det existerar skam och okunskap gällande den kvinnliga 

kroppen och sexualiteten. 

Den oro och de bekymmer som diskuteras ovan verkar ofta vara grundade i vad killar ska 

tycka. Detta ser jag som något som kan förklaras med hjälp av könsmaktsordningen och 

kvinnans underordnade plats i samhället. Det ses som viktigt att vara ”normal” i männens 

ögon – deras åsikt är normen.  

Gällande den okunskap som verkar råda om kvinnans kön kunde jag även se tecken som 

bekräftar detta i mina enkätsvar, där några informanter refererade till fittan med ord som 

livmoder eller klitoris (avsnitt 5.1). 

Frågan är om okunskapen och skammen är en effekt av eller något som leder till den 

lexikala lucka som föreligger. Enligt Milles (se avsnitt 2.1) stämmer båda delar; hon menar 

nämligen att bristen på ord inte bara speglar kvinnors sociala villkor utan är också med i 

skapandet av dem (Milles 2010:98 f.). Jag anser att detta stämmer överens med min teoretiska 

utgångspunkt. Kvinnors sociala villkor, som ju grundas i könsmaktsordningen i samhället, 

förklarar varför det är så tabubelagt att tala om det kvinnliga könsorganet. Att det är så 

tabubelagt bidrar sedan ytterligare till kvinnors sociala villkor, eftersom effekten kan bli att 

tjejer får för lite kunskap om sitt kön eller skäms för sin sexualitet.  

                                                 

 

6 Det finns ingen hinna som täcker slidöppningen, som många tror. Det går inte heller att se på en tjej om hon 

haft sex med en kille eller inte. Däremot finns det något som kallas slidkrans: en krans av hudveck precis 

innanför slidöppningen. (Tjejguiden, Tjejjouren.se, 2014) 
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6.3 Diskussion av resultatet för jämförelsen av materialen 

En uträkning gjordes för att ta reda på om det fanns en skillnad i användningen av ordet fitta i 

mina båda material. Denna visade att det finns en skillnad – ordet används oftare på 

Tjejjouren.se än i tjejers vardag. Mitt urval av informanter var dock inte statistiskt 

slumpmässigt, vilket betyder att en likadan undersökning utförd med andra informanter 

kanske skulle visa ett annat resultat. Men det är troligt att mitt material är representativt för 

många unga tjejers språksituation i Sverige. 

Utifrån denna undersökning går det inte att svara på varför det är en så stor skillnad mellan 

hur ofta ordet fitta används på Tjejjouren.se och i tjejers vardag, men en förklaring kan vara 

den språkvård underifrån som nämns i uppsatsen inledning (avsnitt 1). När hemsidan 

skapades gjorde man ett medvetet val att använda just fitta, vilket sågs som en feministisk 

handling. Man ville ge tjejer ett ord och man ville legitimera ordet fitta. Eftersom det beskrivs 

som just en feministisk handling ser jag det som rimligt att anta att skaparna av denna 

hemsida skulle hålla med mig om min teoretiska utgångspunkt, att detta är problematiskt på 

grund av den rådande könsmaktsordningen och det sexistiska språket. 

Man skulle kunna göra tolkningen att tack vare den feministiska handlingen att välja ordet 

fitta har man lyckats få vissa tjejer att använda det, eftersom det används mycket oftare på 

hemsidan än i tjejers vardag. Detta kan vi förstås inte veta säkert – kanske har tjejerna som 

skriver det alltid varit bekväma med att använda just fitta. Men Zellinger beskriver att man 

uppfattade en förändring i de stödsökandes formuleringar efter att man bestämt sig för att 

konsekvent använda sig av ordet fitta – tidigare skrev många till exempel där nere och nu 

började många istället skriva fitta (Zellinger 2014, e-post). Med tanke på detta och på 

skillnaden mellan mina material verkar tolkningen att språkvården fungerat – att fitta 

legitimerats – rimlig. Utgår man från den tolkningen får vi dock konstatera att lite tyder på att 

ordet skulle ha legitimerats på samma sätt i tjejers vardag, eftersom ordet ju var betydligt 

mindre förekommande här. 

Att fitta inte används i lika stor utsträckning bland mina informanter skulle kunna bero på 

att det dialektala puppa helt enkelt är för etablerat i dessa områden. Jag tror dock inte att detta 

är hela förklaringen eftersom de allra flesta verkade känna till ordet fitta och många har också 

kommenterat att de anser ordet vara för grovt eller fult för att använda som ord för 

könsorganet; för många av dem är fitta endast ett skällsord. 
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7 Sammanfattning 

I detta avsnitt följer en sammanfattning av uppsatsen. Undersökningen är begränsad – det går 

att inte att generalisera och se resultatet som gällande för alla unga tjejer i Sverige.   

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka ord för det kvinnliga könsorganet 

som förekommer bland unga tjejer. Jag önskade få veta om tjejer har ett ord för könet som de 

är bekväma att använda i sin vardag. Detta gjordes med hjälp av en enkätundersökning. Jag 

har också excerperat ord från Tjejjouren.se för att se vilka ord som används av stödsökande 

där för att sedan jämföra mina båda material. Jämförelsens huvudsakliga syfte var att få reda 

på om ordet fitta var vanligare på Tjejjouren.se än i tjejers vardag. Hypotesen var att en del 

inte har ett ord för sitt kön och att det är ett tabubelagt ämne, samt att ordet fitta är vanligare 

på Tjejjouren.se än vad det är i tjejers vardag. Mitt resultat visar att båda hypoteserna 

verifieras. 

Resultatet från enkätundersökningen visar att 24 % av mina informanter inte verkar ha ett 

ord som de är bekväma med att använda i sin vardag. Materialet från Tjejjouren.se visar att 

bland deras stödsökande gäller detsamma för 12,3 %. Jag ser detta resultat som ett tydligt 

tecken på att ämnet fortfarande är tabubelagt för många. Min teoretiska utgångspunkt har varit 

att det för många är svårt att benämna könet på grund av att det är just tabubelagt, vilket i sin 

tur beror på att vi lever i ett samhälle med en skev könsmaktsordning. 

I enkäten ställdes också frågan vilka ord informanterna använde för könet i olika 

situationer, till exempel med mamma, pappa eller en kompis. Ett exempel från detta resultat 

var att det verkade vara mest problematiskt att tala med pappa om fittan, minst problematiskt 

med en kompis. 

Resultatet visade också att ungefär en tredjedel av informanterna ansåg det vara svårt att 

prata om könsorganet. Dock ansåg ytterligare en tredjedel att det var svårt ibland, vilket jag 

tolkat som att det även för dessa informanter inte är oproblematiskt. 

I min jämförelse av de båda materialen kom det fram att det finns en tydlig skillnad i 

användandet av fitta i de båda materialen, 36,9 % av de stödsökande på Tjejjouren.se 

använder det och 14 % av mina informanter. Att de stödsökande använder fitta i mycket större 

utsträckning än informanterna i enkätundersökningen kan tolkas som att man lyckats ”ge” de 

stödsökande på Tjejjouren.se ett ord för könsorganet, vilket också var en del av syftet med att 

använda just fitta på hemsidan.  
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Bilaga 1. Enkäten 

Denna enkät är helt anonym. Du behöver inte berätta ditt namn eller vilken skola du går på. Svaren 

kommer att användas i forskningssyfte och ingen kommer att kunna ta reda på att du har svarat på 

enkäten. Det kommer inte heller att framgå var i Sverige enkäten besvarats. Det är självklart helt 

frivilligt att besvara enkäten – du kan lämna in en blank enkät.  

 

1. Vilket ord använder du helst för att benämna ditt könsorgan?  

 

           

 

 

2. Skriv vilket ord för könsorganet du helst använder om du pratar… 

… med en barnmorska/gynekolog? ___________________________________ 

… med mamma? __________________________________________________ 

… med pappa? ____________________________________________________ 

… med en kompis? _________________________________________________ 

… med en eventuell sexpartner? ______________________________________ 

… i ett formellt sammanhang (t.ex. en lektion)? __________________________ 

… i ett informellt sammanhang (t.ex. en fest)? ___________________________ 

 

3. Tycker du att det är svårt att prata om könsorganet? ________________ 
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4. Vilka ord känner du till för att benämna det kvinnliga könsorganet? Skriv 
alla du kan.  

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

5. Tycker du att det finns ett neutralt ord för det kvinnliga könsorganet? I så 

fall - vilket/vilka? _____________________________________________ 
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6. Här har du utrymme att skriva ner övriga tankar om ämnet. Finns det 
t.ex. något ord du absolut inte skulle använda? Känner du kanske att 
någon situation saknades i föregående frågor? Skriv gärna ner tankar och 
åsikter du har om ämnet. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för din medverkan!  

 

 

 

 


