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Det svenska språket har för närvarande inget etablerat ord för att benämna flickors kön på ett 
neutralt sätt. Problemet har uppmärksammats i artiklar och genom andra initiativ under de 
senaste åren, och man har föreslagit en mängd olika ord. 

Artikeln syftar till att studera dessa språkvårdande initiativ och försöker kartlägga 
språkbruket idag. Artikeln undersöker också språkliga mönster i de ord som används. 

Den debatt som förts i media har kartlagts och analyserats genom att olika typer av texter 
undersökts, framför allt tidningsartiklar. Argumenten i debatten vilar ofta på uppfattningen att 
det finns tydliga kopplingar mellan språk och verklighetsuppfattning – flickor behöver ett ord 
för att få en sund uppfattning om sitt kön och sin sexualitet. Två strategier för ordvalet kan 
skönjas: antingen förordas användandet av en redan befintlig benämning (exempelvis vulva), 
eller så förordas etablerandet av en nybildad benämning (exempelvis snippa).  

Språkbruket har undersökts genom en enkät riktad till studenter och förskolepersonal. 
Enkätundersökningen stöder delvis uppfattningen om en lexikal lucka i svenskan för enskilda 
individer, då en mindre andel av informanterna uppger att de inte har något ord för att 
benämna flickors könsorgan. Men å andra sidan uppgav de övriga informanterna en mängd 
olika ord, vilket visade att svenskan som helhet har många ord för flickors kön. Orden slida 
och snippa hade en särskilt stark ställning i enkäten.  

Många av orden för flickors kön som enkäten gav har formmässiga likheter – bland annat 
börjar de i hög grad på bokstäverna k, m och s och slutar på a. Många är metaforer hämtade 
från växt- och djurriket. Vissa av mönstren kunde kopplas till ideologiska föreställningar om 
kön. Ordet snippa har särskilt många symboliska och språkliga egenskaper som kan förklara 
ordets popularitet.  
 
 


