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1. Introduktion 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2011:5). För en lärare i den svenska 

gymnasieskolan är denna mening kärnan i den dagliga verksamheten. I allt från planering till 

genomförande ska dessa värden återspeglas. Tillvägagångssättet kan däremot variera från 

skola till skola och lärare till lärare. För svensklärare kan dessa värden bland annat ta sig 

uttryck i vilken skönlitteratur som eleverna får läsa. Den styrningen som Skolverket 

(2011:169) ger när det gäller skönlitteratur i skolan är att eleverna ska få möta”[s]venska och 

internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga /…/ från olika tider och epoker”. 

Innehållsmässigt finns det däremot ingen styrning utan lärare förväntas ansvara för att 

skönlitteraturen ska vara användbar och spegla skolans värden.  

I flera år hade Hammarö kommun använt boken Kort kjol av Christina Wahldén i 

undervisningen, men efter att några föräldrar ansåg att innehållet i boken, som bland annat 

skildrar grova våldtäkter, inte var lämplig för eleverna valde kommunen att ta föräldrarnas 

parti och plockade bort boken ur undervisningen (Ahlstrand, 2015-10-19).  

Samma år, under 2015, sattes teaterpjäsen Medeas barn upp för skolor i Örebro län, ett 

drama som skildrar skilsmässa och suicidala tankar hos både barn och vuxna. Efter protester 

av upprörda föräldrar som menade att deras barn hade drömt mardrömmar efter teaterbesöket, 

beslutade flera skolor i Örebro län att ställa in resterande besök. Örebro Länsteater som står 

bakom uppsättningen av Medeas barn hade både samarbetat med en barnpsykolog och skickat 

med lärarna ett pedagogiskt paket med samtalsunderlag både innan och efter besöket. ”Visst 

väcker pjäsen känslor – men det är inget farligt” menar regissören Michael Cocke (Uggla, 

2015-10-21). Vem är det som avgör om ett innehåll är lämpligt? I exemplen ovan verkar det 

vara föräldrarna och inte utbildade och kompetenta lärare och barnpsykologer.  

Ungefär samtidigt som både Kort kjol och Medeas barn blir bortplockade ur skolor 

startade en debatt om triggervarning. På universitet runt om i USA började främst kvinnliga 

studenter kräva varningar om kurslitteraturen innehöll någonting som kan vara ”triggande”. 

Till exempel hade de kunnat anse att boken Kort kjol skulle kunna ha behövt en 

triggervarning eftersom att läsa om våldtäkter för en person som har blivit utsatt för våldtäkt 

kan vara triggande och utlösa okontrollerbara reaktioner.  

Den svenska debatten om triggervarningar har inte blivit lika stor som i USA, men 

exemplen från Örebro län och Hammarö kommun visar att den skönlitteratur som lärare 



2 
 

presenterar för eleverna kan väcka starka reaktioner och därför är det viktigt att diskutera. 

Röster har också höjts för att det kan finnas ett pedagogiskt syfte med att läsa eller uppleva 

litteratur som inte enbart stryker medhårs utan som kanske till och med provocerar eller 

triggar. 

1.1 Syfte 
Syftet för denna uppsats är att diskutera konceptet triggervarning och dess betydelse för 

litteraturundervisningen i den svenska gymnasieskolan. 

1.2 Frågeställningar 
Syftet kommer att uppnås genom följande frågeställningar:  

1. Vad är kärnproblematiken med konceptet triggervarning enligt den svenska allmänna 

debatten?  

2. Hur gestaltas ämnen som kan anses trigga i ett skönlitterärt verk som används i den 

svenska skolan och som uppmärksammats i debatten? 

3. Vad kan användandet av triggervarningar innebära för litteraturundervisningen i 

svenska gymnasieskolor?   

2. Bakgrund 

2.1 Begreppet triggervarning och dess historiska 

bakgrund 
En trigger warning eller triggervarning beskrivs ofta som ett explicit muntligt eller skriftligt 

uttalande som varnar för potentiellt stötande eller upprörande material (Bentley, 2017; 

Lockhart, 2016; Rae, 2016). Dock poängterar Thorpe (2016:84) att det är en alldeles för 

allmän definition av konceptet och beskriver det istället som att, ”[a] trigger warning is 

specifically to aid students who might have debilitating responses to traumatizing material”. 

Thorpe (2016:84) understryker vikten av att triggervarningar inte varnar för stötande eller 

upprörande material utan just triggande material, det vill säga material som kan orsaka 

allvarliga reaktioner för personer som har varit med om traumatiserande upplevelser som till 

exempel våldtäkt eller krig.  

Debatten om triggervarning på universiteten i USA har varit aktuell sedan 2014 (James, 

2017:296) och enligt Veraldi & Veraldi (2015:1) har konceptet triggervarning motiverats som 

nödvändig på universitet efter en period av mycket anmält sexuellt våld med syfte att skydda 

dessa personer som eventuellt kämpade med post traumatic stress syndrome (PTSD). Enligt 
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American Association of University Professors (AAUP, 2014) började konceptet användas i 

bloggosfären för att varna för grafiska våldtäktsbeskrivningar på feministiska sidor men som 

Lockhart (2016:61) påpekar så må termen vara ny men konceptet som termen syftar till har 

djupa rötter i psykologi och traumabehandlingar.  

I skolan kan en triggervarning ges skriftligt, muntligt eller både och. Det kan ske en gång i 

början av en ny kurs eller flera gånger under kursens gång inför speciella uppgifter (Cares, 

Franklin, Fisher & Growette Bostaph, 2018:2). På internet, speciellt på feministiska sidor eller 

andra så kallade safe spaces eller trygga rum, områden eller forum där minoritetsgrupper inte 

behöver oroa sig för att möta förtryck, är det brukligt med en skriftlig varning innan innehåll 

som inkluderar: krig, sexuellt- och självförvållade våld och ätstörningsbeteende (Geek 

Feminism Wiki, trigger warning; safe space). Nedan exemplifieras en skriftlig 

triggervarning: 

 
Bild 1. Exempel på en skriftlig triggervarning. (Geek Feminism Wiki, hämtad 2018-04-17).   

2.2 Triggervarning i den amerikanska debatten 
Av amerikanska akademiker har debattartiklar kring huruvida triggervarningar bör användas i 

undervisningen eller inte skrivits i mängder. För att få en översikt över debattklimatet i USA 

kommer jag i detta avsnitt att gå igenom ett par debattartiklar om triggervarningar från 

professorer på universitet runt om i USA.  

Det första som går att konstatera är att det verkar finnas tydliga motsättningar när det gäller 

synen på vilket syfte triggervarning har beroende på om författaren är för eller emot 

användandet. Vatz (2016:52) är en av de främsta motståndarna till triggervarningar och menar 

att om triggervarningar blir normen kommer universitetslärare undvika potentiellt triggande 

material vilket i sin tur äventyrar yttrandefriheten och kan leda till censur. Vatz (2016:52f) 

menar också att användandet av triggervarning innebär ett ”daltande” (”coddling”) med 

studenterna. Hos förespråkarna för triggervarning är Lockhart (2016) en tydlig frontfigur. Hon 

hävdar att skolan har ett moraliskt och juridisk ansvar enligt USA’s diskrimineringslagar att 

erbjuda triggervarningar, och att syftet inte är att ”dalta” med studenterna utan att av respekt 

låta studenterna förbereda sig för material som kan vara potentiellt triggande (Lockhart, 

2016:62).  

Det huvudsakliga motargumentet är alltså att obligatoriska triggervarningar äventyrar 

yttrandefriheten och kritiskt tänkande (Vatz, 2016:54; AAUP, 2014:2). Kritikerna menar att 
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lärare kommer välja att inte ta med material i undervisningen som kan vara potentiellt 

triggande och att studenter kan komma att välja bort ämnen som kan vara obehagliga. Det 

innebär att vissa ämnen som antingen har en historisk betydelse (slaveri, sexism) eller 

innehåller etiska och moraliska dilemman därmed kan få mindre utrymme i undervisningen 

(Vatz, 2016:55; AAUP, 2014:2f). Följaktligen menar de att användandet av triggervarningar i 

undervisningen är oförenligt med målen för utbildning – att fostra resonerande, kritiska 

tänkare. Lockhart (2016:67) och hennes likar invänder mot att triggervarningar skulle 

äventyra yttrandefriheten och menar istället att de snarare skapar mer utrymme för 

yttrandefriheten att ta plats. Genom användandet av triggervarning inkluderas de studenter 

som kanske annars inte hade klarat av att studera till exempel kriminalvetenskap på grund av 

tidigare erfarenheter och därmed skapas ett mer heterogent klassrum. Hon håller med om att 

undervisningen ska utmana studenternas åsikter men att det inte behöver innebära att 

chockera oförberedda studenter, ”the purpose of a trigger warning is not to facilitate 

individuals’ avoidance of traumatizing stimuli, but to prepare them to encounter such stimuli” 

(Lockhart, 2016:67).  

Motståndarnas starkaste argument blir alltså också förespråkarnas starkaste argument. Det 

avgörande är vad respektive part menar att syftet med triggervarning är – att ”dalta med” eller 

förbereda studenterna.  

Förutom för- och motsidor i debatten finns det en tredje sida. Den sidan sätter fokus på det 

faktum att det finns en stor skillnad mellan obehag och trauma. Rae (2016:95) poängterar att 

obehagskänslor för ett ögonblick kan skaka om och chockera men det är fortfarande fullt 

möjligt att lära trots det obehagliga. Trauma däremot, menar Rae (2016:95f), fullständigt 

förstör fokuset och gör lärandet praktiskt taget omöjligt. Med andra ord skulle 

triggervarningar kunna vara ett sätt att underlätta lärandet för studenter med trauma men att 

syftet inte borde vara att skydda mot obehagskänslor.   

2.3 Triggervarning ur studenternas perspektiv 
Majoriteten av det som finns att tillgå om triggervarning i skolan består nästan uteslutande av 

forskare, litteraturvetare och pedagoger som presenterar sina ställningstaganden i frågan om 

triggervarningar bör användas i skolan eller inte, där fokus ligger på huruvida triggervarningar 

är ett respektfullt sätt att förvarna elever att det kommer ett material som kan vara triggande 

eller om det är ett onödigt ”daltande” med eleverna (se t.ex. James, 2017; Lockhart, 2016; 

Vatz, 2016).  
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I detta avsnitt kommer jag presentera några av de empiriska studier som finns om 

triggervarningar i undervisningen. Det omfattar tre artiklar som undersöker studenters åsikter 

om användningen av triggervarning i skolan i USA och Storbritannien samt en artikel om 

studenters reaktioner på användandet av boken Lolita av Vladimir Nabokov på 

lärarprogrammet i Sverige.  

De tre första studierna angående studenters perspektiv på användandet av triggervarning i 

undervisningen har fler likheter än olikheter. För det första har alla tre gjorts utanför Sverige, 

två i USA och en i Storbritannien. Samtliga har utförts genom enkäter på universitet och 

syftet för samtliga har varit att undersöka studenternas attityder, erfarenheter och åsikter om 

användandet av triggervarningar i undervisningen (Bentley, 2017; Beverly, Diaz, Kerr, Balbo, 

Prokopakis & Fredricks, 2018; Cares, Franklin, Fisher & Growette Bostaph, 2018). För det 

andra motiveras samtliga studier med att den pågående debatten om triggervarningar i skolan 

har nått ett dödläge och behöver därför angripas från ett nytt perspektiv.  

Den största skillnaden mellan de tre artiklarna ligger i vilket urval av informanter som har 

gjorts. Bentley (2017:471) gjorde sin undersökning på universitetsstudenter som gick kurser i 

internationell säkerhet. Beverly et al. (2018:6) gjorde sin undersökning på läkarstudenter och 

Cares et al. (2018:2) på studenter i en viktimologikurs.  

Resultatet för två av undersökningarna pekar i samma riktning. Varken Bentley (2017:475) 

eller Beverly et al. (2018:12) fann någon enighet vare sig för eller emot användandet av 

triggervarningar och studenterna verkar minst lika splittrade i frågan som akademikerna. Till 

skillnad från dessa undersökningar fann Cares et al. (2018:18) att studenterna generell stödjer 

ett användande av triggervarning i undervisningen och den övergripande åsikten var att 

triggervarningar kunde vara gynnande för de som skulle behöva en varning och att varningen 

inte var något störande moment för de som inte ansåg sig behöva den.  

Eftersom dessa undersökningar gjordes utanför Sverige samt på universitetsstudenter är de 

inte direkt applicerbara på den svenska gymnasieskolan, däremot blir det intressant att det 

dödläge som upplevs i debatten som förs av akademiker verkar återspeglas även i 

studentperspektivet.  

I Sverige har Magnus Persson undersökt hur lärarstudenter ser på skönlitteratur med 

innehåll som kan verka provocerande eller upprörande. I sin artikel ”Att läsa Lolita på 

lärarutbildningen” redovisar Persson (2010) när han lät en grupp lärarstudenter läsa Lolita för 

att sedan argumentera för att det litterära urvalet behöver vara mer risktagande. Artikeln 

handlar alltså inte explicit om triggervarning, men berör ändå ämnet eftersom det som 

diskuteras är boken Lolitas lämplighet i förhållande till det provocerande innehållet.  
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Lolita är en roman av Vladimir Nabokov som publicerades 1955. I romanen får man följa 

pedofilen Humbert Humbert och hans bekännelser från häktet. Persson (2012:5) konstaterar 

att studenterna hade blivit uppenbart berörda och provocerade av romanen men påpekar 

samtidigt att det skapade ”en intensiv diskussion vars innehåll sträckte sig långt utanför ett 

litteratursamtal i snäv mening”. Diskussionen som följde berörde allt från innehållets 

problematik och den avancerade litterära formen till hur relevant boken är för 

lärarutbildningen och landar slutligen i Perssons (2010:11) fråga om en bok måste vara 

moralisk god. Studenterna verkar någorlunda överens om att trots, eller kanske på grund av, 

romanens moraliska tveksamhet fungerar den att använda på lärarutbildningen.  

Mina studenters redogörelser för Humberts förmåga att förföra och manipulera läsaren trots det fruktansvärda 

innehållet är exempel på en radikal men allt för outnyttjad aspekt av litteraturen som kunskapskälla: 

litteraturen vet saker om läsaren som läsaren inte själv vill veta (Persson, 2010:13).  

Vad Persson (2010:13) menar är att den litteratur som behandlar svåra och känsliga ämnen är 

den litteraturen som oftast berör och genom att konfronteras med det tränas läsaren att 

förhålla sig till och förstå det som är främmande. Att därför utesluta provocerande eller 

upprörande litteratur vore att ”bortse från en av anledningarna till att vi läser litteratur” 

(Persson, 2010:13).  

Persson (2010), precis som Bentley (2017), Beverly et al. (2018) och Cares et al. (2018), 

använde högskolestudenter som informanter och inför denna studie har jag inte funnit någon 

attitydforskning som har involverat svenska gymnasieelever och triggervarningar eller 

användandet av triggervarningar i gymnasieskolan. Denna studie blir ett bidrag till 

forskningen om triggervarningar i den svenska gymnasieskolan.  

2.4 Läsning i den svenska skolan 
För att kunna diskutera vilka böcker som är lämpliga att använda i skolan bör vi först reda ut 

varför skönlitteratur överhuvudtaget har en plats i undervisningen. Persson (2007:6) menar att 

frågan i sig är på samma gång oerhört enkel och ofantligt komplicerad och det finns 

förmodligen lika många svar som det finns läsare. I detta avsnitt kommer jag att presentera 

och diskutera några anledningar till skönlitteraturläsning i skolan som uppkommit genom 

åren.  

Idén om att läsa skönlitteratur i skolan med anledning av att den skulle bidra till 

utvecklingen av demokratiska medborgare delas av flera litteraturdidaktiker bland annat 

Louise Rosenblatt. Hon är en känd litteraturforskare och publicerade sin bok Literature as 

exploration första gången 1938 och som sedan dess har motiverat skönlitteraturens plats i 
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undervisningen genom dess roll för elevernas utveckling. Hennes bok har uppdaterats och 

publicerats i nyutgåvor flera gånger och har inspirerat litteraturforskare och lärare i sex 

decennier. Martha Nussbaum (1997:86) en filosofiprofessor som har inspirerats av Rosenblatt 

och menar att genom litteratur har läsaren tillgång till flera olika livsöden och kulturer och 

”with its [the literature] ability to represent the specific circumstances and problems of people 

of many different sorts, makes an especially rich contribution”. Vad Nussbaum (1997) åsyftar 

är det som hon kallar narrativ fantasi, vilket innebär att man genom litteraturen kan träna 

förmågan till perspektivskifte och inlevelse och att det är en anledning till att skönlitteraturen 

bör vara en stor del av undervisningen i skolan eftersom inlevelseförmågan bidrar till att 

skapa demokratiska, toleranta och empatiska människor. Litteraturdidaktikern Judith Langer 

(2011) ställer sig bakom Nussbaum (1997) och Rosenblatts (1995) syn på skönlitteratur i 

skolan, men medan Nussbaum (1997) främst lyfter fram stora västerländska romanklassiker 

som utvecklande för läsaren argumenterar Langer (2011:2) för litteraturen som ett sätt att 

tänka istället för en typ av text. Hon menar att litteratur inbegriper ett speciellt tankesätt och 

olika problemlösningsstrategier som man kan ha nytta av i livet. Det alla tre har gemensamt är 

ett synsätt på litteraturen där eleverna har möjlighet att utmana sina åsikter och värderingar 

samt skapa större förståelse för andra människor och kulturer.  

Gunilla Molloy (2003:295) som inspirerats av Rosenblatt (1995) och Nussbaum (1997) 

menar att genom detta synsätt kan det svenska skolämnet förändras ”i riktning mot ett mer 

humanistiskt demokratiämne”. Syftet med att läsa skönlitteratur i skolan blir med andra ord 

både att få tillgång till perspektiv bortom sin egen världsbild och samtidigt utveckla förmågan 

att känna igen sig i dessa främmande perspektiv. Molloy (2003:307) förordar ett 

erfarenhetspedagogiskt perspektiv på litteraturen i svenskämnet, med vilket menas att texterna 

eleverna läser ska vara förankrade i deras enskilda erfarenheter och behov. Litteraturvetaren 

Anders Öhman (2015) är kritiskt mot erfarenhetspedagogiken och Molloys resonemang. Han 

menar att ”erfarenhetspedagogiken riskerar att premiera igenkänning och identifikation, /…/ 

på bekostnad av det främmande och annorlunda” (Öhman, 2015:94). Han tillägger också att 

han ”tror att det är viktigare att lära sig hur man kommer in i de fiktiva verken, utan att i första 

hand tänka på vilka samhällsfrågor som ska diskuteras” (Öhman, 2015:98).  

Öhman (2015:20) håller däremot med om att det viktiga med skönlitteratur är att försöka 

skapa samband och sammanhang mellan olika människor, platser och händelser men lägger 

stor vikt vid att man bör ta del av hela berättelsen och att leva sig in i fiktionen. Han betonar 

särskilt att man måste ha tagit del av den fullbordade intrigen för att förstå och kunna reagera 

på den. Det innebär att den skönlitterära boken som helhet har större betydelse än dess 
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enskilda delar (Öhman, 2015:71). Han skriver att man måste först ”gå in i och ta del av verket 

innan man kan analysera det [och] det borde vara en självklarhet i undervisningen om 

litteratur” (ibid:35). I relation till detta diskuterar han problematiken med den utbredda vanan 

i skolan att bara läsa utdrag ur romaner eftersom man då inte fått tagit del av den fullbordade 

intrigen (ibid:144) 

2.4.1 Läsning och moral  
Genom att läsa skönlitteratur för att lära något om livet, om dess problem och möjligheter, 

som Nussbaum (1997), Rosenblatt (1995), Langer (2011) och Molloy (2003) föreslår, får 

moraliska och etiska diskussioner en självklar plats i undervisningen. Rosenblatt (1995:17) 

tillägger också att ”[t]he teacher will do neither the literature nor the students a service if he 

tries to evade ethical issues”. 

Det kan vara enkelt att dra paralleller mellan läsandet i sig och att eleverna blir mer 

empatiska, toleranta och demokratiska och att skönlitteraturläsning skulle utveckla dessa 

egenskaper hos eleverna, men Persson (2012:16) menar att detta är en myt. Han förnekar inte 

att litteraturen kan motverka odemokratiska värderingar och göra läsaren mer empatisk och 

tolerant men motsätter sig att det förutsätts ske mer eller mindre automatiskt (2007:219). 

Genom att läsa om andra kulturer och livsöden samlar läsaren nya perspektiv och ny kunskap 

om sådant som hon kanske annars inte hade haft möjlighet att möta, men det är i diskussionen 

av den lästa litteraturen som läsaren kan utveckla mer empati, tolerans och demokratiska 

värden men inte nödvändigtvis gör det. Om skönlitteraturen kan utveckla empatiska och 

demokratiska värderingar hos läsare menar Persson (2007:223f) att det också måste finnas en 

risk att den inte gör det och då också en risk att skönlitteraturen ger helt motsatt effekt.  

Molloy (2003:305) menar att skolan inte får avstå från känsliga eller provocerande ämnen 

och Persson (2012:25) betonar att den litteratur som ska premieras är den som utmanar våra 

åsikter och värderingar. Litteraturvetaren Anders Johansson (2010:78f) skriver i Göra ont: 

Litterär metafysik att litteraturen som potentiellt provocerar förutsätter ett visst avstånd till det 

lästa, att läsaren ”förblir opåverkad, oskadd, av händelserna”. Litteraturläsningen bör 

användas som ett sätt att bearbeta och utmana erfarenheter och värderingar. Litteraturvetaren 

Lasse Horne Kjaeldgaard (2015:215) sammanfattar forskningen kring läsning och moral i 

antologin Litteratur: Introduktion till teori och analys och konstaterar att de olika synsätt som 

finns i frågan om huruvida skönlitteraturen främjar eller skadar läsarens moral och empati kan 

få konsekvenser som kan leda till censur eller förbud ”eller omvänt i olika former av 

favorisering” som till exempel motiv för att undervisa om skönlitteratur i grundskolan.  



9 
 

2.4.2 Läsning och identitetspolitiken 
Den erfarenhetspedagogik som bland annat Molloy (2003) förespråkar, att texterna som 

eleverna läser ska vara förankrade i individens erfarenheter, innebär att bland annat elevernas 

kön, etnicitet och sexuella läggning kan ha betydelse för vilken skönlitteratur som de får läsa. 

Detta fokus på kollektiva identiteter ingår i det fenomen som kallas identitetspolitik. 

Identitetspolitik är ett svårdefinierat fenomen, speciellt eftersom det oftare används av kritiker 

än av förespråkare och därför förknippas med någonting negativt (Nilsson, 2010:24). 

Litteraturvetaren Magnus Nilsson (2010:24) skriver i Den föreställda mångkulturen: Klass 

och etnicitet i svensk samtidsprosa att identitetspolitiken har starka kopplingar till det som 

kallas mångkulturalism och ”bör betraktas som ett uttryck för den förändring av den politiska 

dagordningen som är utmärkande för det postsocialistiska tillståndet”. Han menar att 

målsättningen för identitetspolitiken är att människors särdrag respekteras och bejakas.   

Kulturskribenten och litteraturhistorikern Johan Lundberg (2010:11) som tydligt opponerar 

sig mot identitetspolitik använder i sin debattbok Det sista museet fenomenet som en 

samlingsbeteckning för ”en rad tidstypiska teoretiska fenomen med anknytning till 

postkoloniala studier, genusteori, ras-och vithetsstudier, intersektionalitet och så vidare”. Han 

framhåller också att enligt identitetspolitiken bör individen uppskatta och utvecklas via 

förutbestämda kulturella yttringar som bekräftar den kollektiva identitet som individen anser 

sig tillhöra (Lundberg, 2010:32). Till exempel kommer en person som identifierar sig som en 

vit, heterosexuell man att ha utbyte av litteratur skriven av en vit, heterosexuell manlig 

författare och som bekräftar den vita, heterosexuella manligheten. På så sätt skapas kulturella 

kollektiva identiteter i litteraturen av författare som representerar, framställer och bekräftar en 

gemenskap som förväntas läsas och uppskattas av andra medlemmar i den föreställda 

gemenskapen. Lundberg (2010:32) påpekar att detta synsätt på litteraturen lägger tonvikten på 

”skillnader mellan olika kulturella uttryck” snarare än likheterna, vilket han i sin tur menar 

gör identitetspolitiken segregerande istället för integrerande. Han menar att idén om 

triggervarningar har uppstått som en konsekvens av identitetspolitiken och kollektiva 

identiteter och att syftet med triggervarningar är att slippa ”möta värderingar som kan 

upplevas som kränkande just därför att man inte delar dem” (Lundberg, 2010:71). 

Om skönlitteraturundervisningen följer erfarenhetspedagogiska och identitetspolitiska spår 

skulle det alltså enligt kritikerna kunna innebära att litteraturen bekräftar redan välbekanta 

erfarenheter och kulturer. Läroplanen för gymnasieskolan förehåller att skönlitteraturen ska 

användas i undervisningen ”som [en] källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011:160). Vidare 
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fastslår kursplanen för ämnet svenska att litteraturen ”ska utmana eleverna till nya tankesätt 

och öppna för nya perspektiv” (ibid). Med andra ord ska eleverna, enligt läroplanen, läsa 

skönlitteratur som visar på likheter och igenkännbara situationer samt olikheter och 

situationer som är svåra att relatera till.  

2.5 Ungdomslitteratur och ungdomars läsning 
Som namnet antyder är ungdomslitteratur ”litteratur skriven för och marknadsförd mot 

ungdomar” (Warnqvist, 2017:13). Men kategoriseringen säger mer om vad vuxna förläggare 

och författare tror att ungdomar vill och vad de anser att ungdomar bör läsa än vad ungdomar 

faktiskt läser. Ungdomar läser förstås också litteratur som inte skulle kategoriseras som 

specifikt ungdomslitteratur precis som ungdomslitteratur inte bara läses av ungdomar 

(Warnqvist, 2017:13).  

Ungdomslitteraturen har oftast setts som ett exempel på litteratur som tänjer på gränserna 

och den fick sitt uppsving efter andra världskriget (Nilsson, 2013:9f). Utmärkande för 

ungdomslitteratur är att ungdomars liv och någon del av ungdomserfarenheten skildras, detta 

görs i regel genom att huvudpersonerna är ungdomar eller unga vuxna och det är ur deras 

perspektiv som världen skildras (Warnqvist. 2017:13).   

Om ungdomslitteraturen historiskt varit avsedd för 13–18 åringar konstaterar Nilson 

(2013:11) att det har skett en förskjutning och att allt fler yngre läsare väljer 

ungdomslitteraturen, liksom allt fler vuxna. Samtidigt har det skett en förändring i hur en 

ungdomsbok ”ska” se ut. Barn- och ungdomslitteratur har haft ett didaktiskt syfte som 

”förmedlare av goda värderingar till att vara experimenterande, samhällskritisk och ibland 

normbrytande” (Nilson, 2013:8). Detta har ändrat det typiska innehållet i ungdomslitteratur.  

Viktigt att poängtera är också att den skönlitteratur som elever läser i skolan oftast inte är 

självvald av eleverna. Eftersom det är en del i undervisningen måste alla elever, även de som 

inte har ett stort läsintresse, läsa och därför har ungdomslitteraturen i skolan ofta en mer 

undervisande roll. Törnqvist (2012:237) menar att det moraliska ansvar som läggs på 

ungdomslitteraturen påverkar vilket mottagande böckerna får. Det finns en förväntan att 

ungdomslitteraturen ska förhålla sig moraliskt uppfostrande vilket kan leda till att 

ungdomsböcker som på något sätt bryter mot denna förväntan inte används i skolan, även fast 

det kan vara ett estetiskt intressant verk.    

2.5.1 Provocerande ungdomslitteratur 
Ungdomslitteraturen skildrar ofta innehåll som ungdomar kan identifiera sig med. Många 

gånger får identitetsutveckling och uppbrott från den tidiga barndomen stå i centrum 
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(Warnqvist, 2017:147). En stor del av ungdomstiden inkluderar sexualitet och tänjande på 

gränser. På 1960- och 70-talet började därför ungdomslitteraturförfattarna att utmana 

normerna och skriva om ungdomars sexualitet. Ett känt yttrande från litteraturvetaren Stefan 

Mählqvist kan sammanfatta skiftningen: ”Ingen anständig ungdomsbok utan ett samlag” 

(Törnqvist, 2012:228).  

Till följd av det moraliska ansvar som ungdomslitteratur ofta anses ha har det, trots ett 

skifte mot mer provokativt innehåll i böckerna, funnits gränser som ungdomslitteraturen inte 

fått överskrida (Törnqvist 2012:227ff). Var dessa gränser går är däremot inte alltid en 

självklarhet. 2007 publicerade Peter Pohl en ungdomsroman med titeln Nu heter jag Nirak 

som handlar om en trettonårig flickas sexuella förhållande med en 60-årig man och 

litteraturvetaren Anna Clara Törnqvist (2012:227ff) har undersökt vad det är med Peter Pohls 

roman som tänjer gränser och har orsakat kritikerstorm. Kritikernas reaktioner berodde dels 

på bokens handling och dels på likheten mellan Peter Pohl själv som en drygt 60-årig man och 

den äldre mannen i boken som har sex med en trettonårig flicka. Hon skriver att Peter Pohl 

genom denna roman ”medvetet eller omedvetet, trädde över flera” av dessa gränser eftersom 

det finns en generell uppfattning att vem som helst inte får skriva vad som helst för en ung 

läsare.  

I ungdomslitteratur finns det en diskrepans mellan författare och läsare. 

Ungdomslitteraturen är oftast skriven av vuxna författare med syfte att läsas av ungdomar och 

är ett av barn- och ungdomslitteraturens mest kända dilemman (Törnqvist, 2012:231). I 

romanen Nu heter jag Nirak är det provokativa inte bara en trettonårig flickas sexuella 

relation med en äldre man utan att författaren till romanen dessutom själv är en äldre man. 

Törnqvist (2012:230) frågar sig om romanen hade mottagits annorlunda om det hade varit en 

ung kvinnlig författare eller om romanen marknadsförts som en vuxenbok. Det blir uppenbart 

att utomtextliga fenomen har stor betydelse för mottagandet och omgivningens reaktioner.  

En annan aspekt som har bidragit till ifrågasättandet av Peter Pohls roman är 

berättarperspektivet: ”Nirak är romanens allvetande röst; det är genom Niraks ögon som 

läsaren får se allt som händer Karin” (Törnqvist, 2012:235). Det är ett avancerat berättargrepp 

men Törnqvist menar att de starka reaktionerna baseras på förhållandet mellan författare och 

berättare. Utifrånblicken förstärker intrycket av den manlige författaren som fönstertittare och 

bidrar till ifrågasättandet av romanens lämplighet som ungdomslitteratur (Törnqvist, 

2012:237).  

Flickors sexualitet är något som provocerar i fiktion. I Peter Pohls roman Nu heter jag 

Nirak är det Karins gränslösa lust och njutning som provocerar läsaren, ”en flickas sexualitet 
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ska inte vara gränslös utan begränsad” (Törnqvist, 2012:233). Ungdomar idag möter olika 

normerande och värderande uppfattningar om vad kvinnlig sexualitet är i, bland annat, skolan, 

på TV och i skönlitteratur. Ann Steiner (2012) har i sin artikel undersökt fem av Katarina von 

Bredows romaner utifrån skildringen av flickors sexualitet, begär och åtrå med syfte att 

besvara hur 2000-talets ungdomsroman förhåller sig till ungas sexualitet. Ämnen som tas upp 

i Katarina von Bredows romaner är bland annat ålder – när är sex lämpligt och med vem, 

flickors kåthet och dubbeltydiga normer och värderingar kring flickors sexualitet (Steiner, 

2012). Hon menar att det finns en generell dubbelhet rörande den kvinnliga sexualiteten som 

även skildras i Bredows romaner, nämligen omständigheterna kring sex och åtrå som ålder, 

lämpliga partners och passande tillfällen. Peter Pohls roman är normbrytande på det sättet. 

Dubbelheten menar Steiner (2012) innefattar att den kvinnliga sexualiteten i allmänhet är 

accepterad men den tillskrivs regler och restriktioner. Det är t.ex. inte okej för en 13-årig 

flicka att vilja ha sex med en 60-årig man. Katarina von Bredow väljer i sina romaner att 

skildra just det här och bekräftar i förlängningen normativa mönster: ”ha gärna sex men var 

noga vem du har sex med, flickor har rätt till orgasm men det är deras eget ansvar att se till att 

de uppnår en sådan, intimitet är det viktigaste i en kärleksrelation men flickors sexualitet 

måste kontrolleras” (Steiner, 2012:270). Normbrytande romaner som Peter Pohls Nu heter jag 

Nirak kommer därför ses som provocerande medan Bredows romaner trots gestaltningen av 

tonårssexualitet inte gör det i samma utsträckning.  

3. Metod 
Syftet med denna uppsats är att diskutera konceptet triggervarning och dess betydelse för den 

svenska skolan. Uppsatsen är kvalitativ i sin ansats och utgår från två undersökningar. Ett 

urval av tidningsartiklar studeras utifrån en kritisk diskursanalys med syftet att besvara första 

frågeställningen. För att besvara den andra frågeställningen gjordes en textanalys på ett 

skönlitterärt verk. Frågeställningarna lyder: 1) vad är kärnproblematiken med konceptet 

triggervarning enligt den svenska allmänna debatten? 2) hur gestaltas ämnen som kan anses 

trigga i ett skönlitterärt verk som används i den svenska skolan och som uppmärksammats i 

debatten? Nedan kommer jag presentera och motivera de olika metoderna.  

3.1 Kritisk diskursanalys 
Den metod som valdes för att undersöka första frågeställningen var en kritisk diskursanalys. 

Genom en kritisk diskursanalys ges en förklaring till hur den valda diskursen fungerar och 

bidrar till den existerande sociala verkligheten (Fairclough, 2015:6).  
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Metoden för denna uppsats har inspirerats av Norman Faircloughs modell för kritisk 

diskursanalys. Fairclough definierar diskurs som å ena sidan ”språkbruk såsom social 

praktik” och å andra sidan ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 

bestämt perspektiv” (Jorgensen Winther & Philips, 2010:72). I denna uppsats är det den 

senare definitionen som kommer undersökas. Med andra ord, hur konceptet triggervarning 

framställs i relation till vilket perspektiv artiklarna skildrar. Fairclough (1992:4) menar att det 

är detta som gör diskursanalysen tredimensionell. 

Any discoursive ’event’ (i.e. any instance of discourse) is seen as being simultaneously a piece of text, an 

instance of discoursive practice, and an instance of social practice (Fairclough, 1992:4).  

Att kartlägga förbindelserna mellan en text (de utvalda artiklarna), en diskursiv praktik 

(skribenten och användningen av artikeln) och en social praktik (eventuella konsekvenser av 

artiklarna) är det centrala i Faircloughs modell för en kritisk diskursanalys (Jorgensen 

Winther & Philips, 2010:76). Denna uppsats kommer främst analysera artiklarnas förhållande 

mellan de diskursiva- och sociala praktikerna. När man analyserar den diskursiva praktiken är 

man intresserad av hur texten är producerad och konsumeras och den bredare sociala praktik 

som texten är en del av (Jorgensen Winther & Philips, 2010:83). Majoriteten av de utvalda 

artiklarna är (som framgår i avsnitt 3.1.1) ledar- eller debattartiklar. Denna typ av artikel 

innebär att skribenterna ges möjligheten att ventilera egna åsikter. För denna analys har det 

antagits att det är skribenternas faktiska åsikter som kommer till uttryck och att de lever som 

de lär. På så sätt innebär det att det perspektiv som respektive skribent skriver utifrån även 

kan tolkas som den sociala praktiken de befinner sig i och analysen görs därefter.  

Fairclough (1995) använder begreppet intertextualitet för att visa på hur texter förhåller sig 

till varandra och andra texter. Det kan bland annat analyseras genom att titta på artikelns 

ursprung och genom att analysera hur olika delar från olika artiklar liknar eller skiljer sig från 

varandra (Jorgensen Winther & Philips, 2010:13). Det är genom intertextualiteten, att utnyttja 

delar av texter på nya sätt, som Fairclough menar att man kan stimulera förändring (Jorgensen 

Winther & Philips, 2010:78). I denna uppsats kan t.ex. återanvändningen av ett argument 

användas för att förstärka skribentens åsikt om triggervarning och intertextualitet kan alltså 

användas för att spåra en diskursiv praktik. Fairclough använder begreppet interdiskursivitet 

för att betona relationen mellan olika diskurser (Jorgensen Winther & Philips, 2010:77). Som 

påvisat ovan kan diskurs användas för att beskriva ett perspektiv som till exempel en 

feministisk eller nyliberal diskurs (ibid: 72). I denna uppsats kan interdiskursiviteten ta 

uttryck i vilken diskurs skribenten skriver från, exempelvis en politisk färg och 
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interdiskursiviteten kan användas för att analysera hur till exempel en nyliberal diskurs kan 

påverka hur konceptet framställs.   

Med inspiration från Faircloughs kritiska diskursanalys och med fokus på artiklarnas 

intertextualitet och interdiskursivitet har följande tre frågor formulerats som utgångspunkt för 

uppsatsens analys:  

• Vilka argument förs fram? (texten) 

• Vem kommer till tals i de utvalda artiklarna? (diskursiv praktik) 

• Hur framställs triggervarningar i de utvalda artiklarna? (social praktik) 

Utifrån dessa tre frågor förväntas artiklarnas intertextualitet att synliggöras och även 

kärnproblematiken med konceptet triggervarning.  

3.1.1 Urval av tidningsartiklar 
Eftersom den svenska debatten angående triggervarningar ännu inte blivit lika utbredd som i 

till exempel USA fanns det inte så mycket skrivet om ämnet. Sökningen på ”trigger warning 

och ”triggervarning” generade 3000 respektive 400 träffar med de tidigaste artiklarna daterade 

till 2004. När urvalet sedan gjordes var det utifrån två förutbestämda kriterier: (1) att artikeln 

var skriven på svenska och publicerad i Sverige samt (2) att artikeln behandlar triggervarning 

i skolan. Dessa kriterier gjorde att vissa artiklar som bara omnämnde triggervarningar i 

allmänhet uteslöts.  

De databaser som användes för att söka artiklar var först och främst Retriever research, där 

sökord som ”trigger warning*”, ”undervisning*”, ”triggervarning*” och ”skol*” kombinerats. 

Totalt resulterade de kombinerade sökorden i 317 träffar. De tidigaste träffarna var två artiklar 

från 2012 och de senaste träffarna var två artiklar från 2018. Träffarna från 2015 var 212 

stycken och de utvalda artiklarna publicerades alla under 2015.  

Sjutton artiklar valdes ut som uppfyllde de två förutbestämda kriterierna. För att säkerställa 

att de artiklar som valts ut var de enda som uppfyller båda kriterierna gjordes även en sökning 

på databasen Artikelsök, en generell sökning på Google samt i branschtidningarna Lärarnas 

tidning och Pedagogiska magasinet. Detta resulterade i 17 artiklar från olika tidningar och 

medier som presenteras i kronologisk ordning i bilaga 1.  

3.2 Litteraturanalys 
Litteraturanalysen har som avsikt att undersöka uppsatsens andra frågeställning och tar 

avstamp i den kritiska diskursanalys som gjorts angående konceptet triggervarning i de 

utvalda artiklarna och litteraturanalysen kommer därför att utgå ifrån följande formulerade 

analysfrågor: 
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• Vilka händelser/teman i boken kan uppfattas som provocerande eller på annat 

sätt problematiska för litteraturundervisningen på gymnasiet? 

• Hur skildras dessa händelser/teman i boken?  

Boken har analyserats som helhet men också utifrån enskilda delar som berättarröst, tema 

och eventuell sensmoral. I litteraturanalysen har även recensioner, mottaganden och 

författarens egna ord tagits i beaktning.  

Syftet med denna uppsats är att diskutera konceptet triggervarning och dess betydelse för 

litteraturundervisningen i den svenska skolan. Genom att göra en litteraturanalys av ett verk 

som har används i undervisningen i den svenska skolan och dessutom uppmärksammats i 

debatten angående triggervarningar kan resonemangen som förts synliggöras och 

exemplifieras. Dessutom bidrar analysen till diskussionen om vad som är lämpligt innehåll för 

undervisningen, vilket debatten om triggervarningar grundar sig i.  

3.2.1 Urval av skönlitteratur  
Skönlitteraturen till denna uppsats valdes utifrån premissen att det ska vara en bok som med 

säkerhet ska ha använts i undervisningen i den svenska skolan. Vid sökningen efter artiklar att 

inkludera i diskursanalysen framgick det i en artikel i Dagens Nyheter från 2015 att boken 

Kort kjol av Christina Wahldén har använts i undervisning men sedan blivit bortplockad på 

grund av sitt provocerande innehåll. Boken Kort kjol och det händelseförlopp som följde efter 

några föräldrars reaktioner på boken verkar karaktäristisk för den problematik som givit 

uppskov för debatten om triggervarningar i skolan.  

Christina Wahldéns debutbok Kort kjol som gavs ut första gången 1998 har under flera år 

använts i litteraturundervisningen på flera skolor runt om i Sverige. Efter reaktioner från 

föräldrar valde Hammarös kommun att plocka bort boken ur undervisningen på grund av de 

grova våldtäktsskildringarna. Chefen för kommunens bildningsförvaltning Maria Kjällström 

menade att Kort kjol inte längre är lämplig för undervisningen (Ahlstrand, 2015-10-19). 

Förlaget Rabén och Sjögren som ger ut romanen ställde sig kritiska till kommunens beslut och 

ansåg att det är ”oroväckande om vi låter enskilda föräldrar diktera villkoren för vad eleverna 

ska läsa” (Ahlstrand, 2015-10-19). Som reaktion på borttagandet av boken valde förlaget att 

lägga ut boken för gratis nedladdning i två veckor på sin hemsida.  

Sedan publiceringen 1998 har Christina Wahldén skrivit flera böcker och 2014 kom hon ut 

med en roman som har beskrivit som en uppdaterad version av Kort kjol. I Villig presenteras 

samma grundberättelse, en 13-årig flicka som blir våldtagen av sin två år äldre pojkvän på 

skoltoaletten, men i denna berättelse spelar vår tids digitalisering och sociala medier en 

betydande roll. Det blir därför en modern version, en ”Kort kjol 2.0” (Milles, 2014-12-02).  
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4. Analys 
Redovisningen av analyserna, både diskursanalysen och litteraturanalysen, kommer 

presenteras i separata avsnitt utifrån deras respektive frågeställningar. Först kommer den 

kritiska diskursanalysen på de 17 utvalda artiklarna att presenteras och sedan 

litteraturanalysen av Christina Wahldèns bok Kort kjol.  

4.1 Redovisning av diskursanalysen 
För att besvara den första frågeställningen kommer resultatet av diskursanalysen redovisas i 

två steg. Först kommer intertextualiteten, hur artiklarna står i relation till varandra, samt vem 

som kommer till tals i dem att redovisas. Därefter kommer återkommande teman i artiklarna 

att presenteras.  

4.1.1 Intertextualitet  
Efter kartläggning av hur de utvalda artiklarna förhåller sig till varandra blir det tydligt att 

artiklarna grupperar sig i tre grupper. Den ena lite större gruppen består av 11 av de 17 

utvalda artiklarna och härrör från genusforskaren Jenny Westerstrands artikel i Dagens 

Nyheter. I sin debattartikel ställer sig Westerstrand (2015-02-10) kritisk till de 

identitetspolitiska tendenser som hon tycker sig se i universitetsstudenters förväntan om 

triggervarningar och ställer sig med denna debattartikel tydligt på motståndarnas sida när det 

gäller triggervarningar och trygga rum. Istället efterfrågar hon ”[e]tt rum för aktion, där det vi 

gör definierar oss mer än dem vi säger oss vara”. Hennes artikel är den äldsta av samtliga 

utvalda för denna uppsats. Som reaktion på Westerstrands artikel har skribenten Erik 

Helmerson (2015-02-16) skrivit en ledare för Dagens Nyheter där han hänvisar till och håller 

med Westerstrand och tillägger att triggervarningar är för ”bräckliga kärl” och inte till för 

universitetsstudenter. Han avslutar sin debattartikel med ståndpunkten att alla universitet i 

Sverige kanske borde förses med en triggervarning som gör alla andra onödiga: ”Om du 

studerar här riskerar din nuvarande världsbild att skakas i grunden. Det är en stor del av 

poängen”. 

I en ledare för Växjöbladet Kronobergaren skriver chefredaktören Ulf Sibner med 

referenser till både Westerstrand och Helmerson att triggervarningar kommer leda till att 

”föreläsare stoppas för att deras budskap kan verka stötande och kurslitteratur tvättas på 

politiskt kontroversiellt innehåll” (2015-02-20). Reportern Björn Barr för Expressen hänvisar 

i en kulturdebattartikel om ”[v]arningshysterin” till Westerstrand och menar att 

triggervarningar ”är en omtanke som kopplar stryptag på samtiden” (2015-05-17). Även 
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ledarskribenten för Västerbottens Kuriren Lisa Magnusson skriver i sin debattartikel om en 

”sönderklemad medelklass” och ”[ö]verkänsliga akademiker” med referenser till 

Westerstrands artikel och triggervarningar (2015-07-07).  

Kulturreportern Hugo Lindkvist skriver i ett kulturreportage i Dagens Nyheter om vad det 

är motståndarna till triggervarningar egentligen kritiserar. I reportaget fick sakkunniga inom 

psykologi och universitetsprofessorer i kulturgeografi och ekonomiskhistoria samt Jenny 

Westerstrand  framföra sina åsikter om triggervarningar. I en ledarartikel i Upsala Nya 

Tidning1 om triggervarningar lyfts konceptet nu som ett tecken på respekt gentemot 

studenterna. Artikeln hänvisar till både Westerstrands och Nykvists artikel och trycker på 

triggervarningen som ”bara just en varning, en upplysning” (Upsala Nya Tidning, 2015-08-

01).  

Hanna Gustafsson opponerar sig mot Helmersons, Magnussons, Barrs, Nykvist och 

Ekströms artiklar i sitt blogginlägg på Politism och hon beskriver fenomenet som en möjlighet 

för studenter att förbereda sig att möta triggande innehåll. Gustafsson lyfter även fram 

argumentet att triggervarningar kan användas för att diskutera varför viss litteratur anses 

viktig att läsa.  

Oron för att yttrandefriheten ska få lida av triggervarningar belyser den politiska 

redaktören Sakine Madon i sin ledarartikel för Expressen med referenser till Lindkvists 

artikel. Upsala Nya Tidning blir en länk mellan akademikern Karin Nykvists 

kulturdebattartikel för Sydsvenskan. I sin artikel beskriver hon när hennes studenters bad att 

hon antingen skulle stryka vissa titlar från kurslitteraturlistan eller använda triggervarningar. 

Genom referenser till Westerstrands artikel fördömer hon användandet av triggervarningar 

med argumentet att det inte finns något ämne som bör undvikas och litteratur varken behöver 

vara ställningstagande eller försvarbar eftersom att det är fiktion, inte verklighet. Baserat på 

Nykvists artikel skriver journalisten Andreas Ekström sitt reportage i Sydsvenskan där han går 

igenom bakgrund och orsak till fenomenet triggervarning samt drar slutsatsen att det ”inte är 

ett grundskott mot allt som är rent och sant i akademin” (2015-05-30) utan vissa argument 

mot triggervarningar kanske är överdrivna.  

Den andra gruppen består av fem artiklar vars gemensamma nämnare är att fokus riktas 

mot Globala Gymnasiet där några elever uttryckligen har krävt triggervarningar. Per 

Hagström, på Tidningen Gymnasiet, uppmärksammar händelsen i ett reportage om Globala 

Gymnasiet där rektorn Pernilla Ericols intervjuas. Utifrån Hagströms artikel har 

                                                           
1 Artikeln saknar författare och jag kommer därför referera till tidningen.  
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ledarskribenten Amanda Sokolnicki för Dagens Nyheter skriver en ledare om Hagströms 

intervju och uttrycker att triggervarningar är ”[n]ormkritik i sin sämsta form” (2015-11-03). 

Även journalisten Eleonore Lundkvist baserar sin ledare för Norrköpings Tidningar på 

Hagströms intervju där hon framställer triggervarningar som ett ”daltande” med eleverna och 

skyller på lärarnas ”dalande auktoritet i klassrummet” (Lundkvist, 2015-11-02). Reportern 

Anton Säll för KIT försöker i sitt reportage reda ut vad fenomenet triggervarning innebär och 

journalisten Mattias Albinsson för Nyheter Idag har skrivit ett reportage om Hagströms 

intervju där han kopplar ihop triggervarningar med vänsterpolitik.    

Sebastian Marquez von Hage, legitimerad gymnasielärare, särskiljer sig med sin 

ledarartikel i Svenska Dagbladet och bildar således den tredje gruppen. Däri antyder han att 

han gick miste om en anställning då hans svar på frågor om triggervarning och elevinflytande 

inte hade varit ”tillräckligt tillfredsställande”. Han tillägger att han inte vill jobba på en skola 

”där elevinflytande, i mina ögon, gått för långt” alltså p.g.a. önskemålen om triggervarningar 

(Svenska Dagbladet, 2015-06-20).  

Genom att analysera intertextualiteten, hur texterna förhåller sig till varandra, går det att 

synliggöra hur texterna återanvänder varandras argument i en slags ”visklek” om vad 

triggervarningar är och innebär. Majoriteten av texterna är ledarartiklar eller andra sorter av 

artiklar där skribentens egen åsikt tillåts att ventileras. De sanningar om triggervarningar som 

etablerats genom intertextualiteten går att gruppera i två motpoler. Å ena sidan att det är 

kopplat till identitetspolitik och ett individfokus, att individfokuset kan ha fördärvat studenter 

till den grad att de inte kan läsa viss skönlitteratur längre och att det handlar om krav från en 

bortskämd medelklass. Å andra sidan framställs konceptet som bara just en varning, en 

uppmaning till eleverna att innehållet kan vara triggande och ett sätt att respektera 

studenternas erfarenheter. Att de utvalda artiklarna skapar två tydliga intertextualitetsgrupper 

förstärker ytterligare hur skribenternas artiklar är reaktioner på tidigare artiklar och hur 

diskursen påverkar hur triggervarningar uppfattas.   

4.1.2 Daltande eller förberedande 
De utvalda artiklarna har präglats av att förespråka eller opponera sig mot användandet av 

triggervarningar i skolan genom att hänvisa till syftet med att läsa skönlitteratur. I likhet med 

diskussionen som fördes i avsnitt 2.4 är det främsta argumentet för skönlitteratur i skolan att 

eleverna ska utmanas och utvecklas genom att försättas i situationer där de möter perspektiv 

skilda från sina egna. Detta är någonting som samtliga skribenter ställer sig bakom, däremot 

skiljer sig skribenterna åt i likhet med den amerikanska debatten (se 2.2) när det gäller synen 

på syftet med triggervarningar.  
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Om lärandet inte sätter marken i gungning på ett sätt som stundtals gör en rent illamående har man i själva 

verket inte lärt sig någonting alls (Magnusson, 2015-07-08). 

Magnusson framhåller att en del av utbildningen som eleverna utvecklas igenom ska vara 

jobbig och obehaglig, annars är lärandet som bortkastat. Enligt Magnusson verkar alltså 

lärandet sitta i en känsla av obehag snarare än i trygghet. Lundkvist (2015-11-02) för ett 

liknande resonemang:  

Skolan är en plats där unga ska möta nya idéer, åsikter, perspektiv, berättelser, böcker och 

verklighetsbeskrivningar. Och där de utvecklas. Den som kräver att få allt fler ämnen inlindade i bomull 

kommer inte att utvecklas.  

Rektorn på Globala Gymnasiet är fokus för fem av de sjutton utvalda artiklarna av den 

anledningen att skolans elever har krävt att bli varnade för obehagliga inslag i undervisningen 

och rektorn Pernilla Ericols framhäver att utmaning är en viktig del i lärandeprocessen men i 

motsats till Magnusson är hon inte lika övertygad att obehagskänslan är absolut nödvändig:  

I lärandet ligger att konfronteras med olika åsikter och skakas om i sina grundvalar. Samtidigt kan det vara 

lättare att ta upp svåra saker om vi förbereder eleverna genom att triggervarna (Hagström, 2015-10-22).  

För Ericols finns det en mening med att förbereda eleverna genom att triggervarna för att 

underlätta lärandet. Genom enbart dessa exempel blir det tydligt att samma motsättning som 

presenterades i den amerikanska debatten (se 2.2) även finns i den svenska debatten –  

innebär att triggervarna är att ”dalta” med eleverna eller ge dem en chans till förberedelse?  

Karin Nykvist skriver såhär i sin artikel ”Varning för litteraturen!”:   

För mig är litteraturens viktigaste uppgift att vara en trigger. Att uppröra, beröra, få mig att se mig omkring i 

världen och verkligen, verkligen se den. Det gör den ofta genom att skildra det allra lägsta hos människan. 

Utan någon som helst warning [sic!] (Nykvist, 2015-05-21). 

En varning ingår inte i Nykvists syn på syftet med litteratur. Hon menar att litteraturen lyfter 

fram något för oss att betrakta och det ligger ingen värdering i huruvida detta något är 

moraliskt rätt eller inte och därför blir triggervarningar överflödiga, ”[e]n bok som skildrar 

rasism kanske inte är rasistisk”. Barr [2015-05-17] skriver att förespråkarna av 

triggervarningar ”odlar en närmast arkaisk syn på textens inneboende potential” och de verkar 

tro att ”läsaren ska tas i besittning av orden”. Barr verkar antyda att studenterna på 

universiteten skulle förläsa sig och ta skönlitteraturen som absolut sanning. Artikeln i Upsala 

Nya Tidning (2015-08-01) pekar däremot på samma sak som Rae (2016:95) i den 

amerikanska debatten synliggjort, att det är skillnad mellan obehag och trauma:   
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en trigger är inte något som berör och får en att se, utan något som drar upp och tvingar en att återuppleva 

sådant man redan har sett. 

Det förespråkarna vill förbereda eleverna för genom triggervarningar är alltså inte att undvika 

texter utan att ge alla möjligheten att ta till sig texter och göra lärandet tryggare. Att 

triggervarna 

handlar alltså inte om rätten att slippa bli ”kränkt”, att slippa möta irriterande personer eller åsikter i 

romanens form. Det handlar om att se till så att utbildningsmiljön blir ett litet snäpp tryggare (Ekström, 2015-

05-30) 

Förespråkarna för triggervarningar är tydliga med att användandet inte skulle innebära att 

litteratur plockas bort eller att elever och studenter får ett frikort att slippa en viss del av 

undervisningen.  Men motståndarna är ändå oroliga för den nya generationen akademiker och 

vad konsekvenserna skulle kunna bli:  

Är vi på väg att få en ung, akademisk, grundstomme som är så trygghetsvaggade att de inte bara räds det 

okända och oväntade, utan till och med kräver att de ska varnas och därmed slippa konfronteras med det? 

(Sibner, 2015-02-20).  

Precis som i presentationen av den amerikanska debatten (se 2.2) verkar oron ligga i att elever 

och studenter kommer att gå miste om någonting om triggervarningar blir normen i den 

svenska skolan och att eleverna då inte skulle fostras till demokratiska och kritiska 

medborgare och att triggervarningar därför innebär ett daltande med överkänsliga elever. 

Gustafsson (2015-07-08) summerar vad förespråkarna menar är syftet med triggervarning: 

Vi kommer aldrig komma dit där alla kan läsa all litteratur utan att riskera möta triggande innehåll, men vi 

kan arbeta för att alla ändå på bästa sätt kan ta till sig skol- och kurslitteratur på samma villkor. (Gustafsson, 

2015-07-08).  

För dem är triggervarningar istället ett medel för att uppnå en rättvis utbildning där alla elever 

har möjlighet att använda litteraturen för att lära och utvecklas. Det är alltså inte ett 

”daltande”, menar de, utan en förberedelse. 

Motsättningen i den svenska debatten angående triggervarningar i skolan överensstämmer 

alltså med motsättningen i den amerikanska debatten. Det grundar sig i en principiell skillnad 

i vad syftet med triggervarning är. Det förespråkarna menar att triggervarningar skapar menar 

motståndarna att det ödelägger, nämligen det demokratiska målet.  

4.1.3 Individen och gruppen 
Som den historiska bakgrunden för triggervarningar pekar på (se 2.1) har konceptet en 

koppling till politiska åsikter, främst feministiska sådana. American Association of University 
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Professors (AAUP, 2014) menar att konceptet, i den bemärkelsen det används idag, har sina 

rötter på feministiska hemsidor och åsikten att en enskild individs förutsättningar har 

betydelse för gruppen går att koppla till den identitetspolitiska synen på litteratur som Nilsson 

(2010:26) diskuterar (se 2.4.2). Precis som motsättningen som presenterats ovan verkar det 

finns en motsättning om vems åsikt som ska premieras, individens eller gruppens: ”många 

universitetsstudenter idag [tycks bara] intresserade av ett enda ämne: sig själva” (Helmerson, 

2015-02-16). Helmerson (2015-02-16) tar fasta på det Westerstrand (2015-02-10) i sin artikel 

menar: att på universiteten idag verkar individens bästa överskugga gruppens bästa. 

Westerstrand (2015-02-10) pekar implicit på ett samband mellan det som hon kallar 

”antidiskrimineringsparadigmet” och viljan att triggervarna i skolan och att identitetspolitiska 

åsikter ligger till grund för konceptet triggervarning. Vad Westerstrand (2015-02-10) verkar 

åsyfta är att triggervarningar snarare skapar än förebygger klyftor och diskriminering.  

Med detta [antidiskrimineringsparadigmet] följer en fixering vid kategorier/identiteter. Det förutsätter att 

grupper jämförs med varandra, samtidigt som gruppernas egenskaper antas kunna förbises och omförhandlas 

och den ena gruppens medlemmar höjas upp till den andras status (Westerstrand, 2015-02-10).  

Westerstrand menar att båda perspektiven, att förespråka normen eller minoriteten, innebär att 

jämföra och ställa grupper mot varandra och denna jakt på individuell bekräftelse i skolan 

innebär att det måste finnas ett ”den andra” och att det är just detta, att individen skapas 

genom kontrast till ”den andra”, som Westerstand menar är faran med triggervarning. Enligt 

Nilsson (2010:25f) innebär identitetspolitik att synliggöra minoriteter och respektera 

individers särdrag, medan Lundberg (2010:32) använder begreppet som ett samlingsbegrepp 

för en rad tidstypiska teoretiska fenomen som till exempel, postkoloniala studier och 

genusteori. Westerstrand (2015-02-10) verkar ha uppfattat begreppet utifrån Lundbergs 

(2010) definition. Även Ekström (2015-05-30) styrker bilden av ett individfokus i skolan och 

menar att idag ska lärarna som examineras från lärarutbildningen i Malmö ”gärna uppmuntra 

barn att läsa böcker som i någon mening handlar om dem själva. Identifikation har börjat bli 

idealet i stället” (Ekström, 2015-05-30).  

Förutom den problematik som Westerstrand (2015-02-10) visar på tar den svenska 

debatten, precis som den amerikanska, fasta på argumentet om yttrandefriheten. En skola med 

tydligt individfokus, där litteratur väljs utifrån elevernas förutsättningar och tidigare 

erfarenheter, innebär att viss litteratur skulle väljas bort och att vissa röster och åsikter inte 

skulle höras. Madon (2015-07-03) menar att ”en anpassning till allas sårade känslor [skulle] 

innebära att vi inte snart har någon yttrandefrihet kvar”. Hon framhåller att användandet av 
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triggervarning visserligen handlar om anpassning till individen men menar att denna 

anpassning är ett hot mot yttrandefriheten. Hon är av åsikten att triggervarningar skulle kunna 

leda till censur eller ett bortplockande av viss litteratur.  

Oenigheten i debatten präglas av en skillnad i politiska åsikter. Lindkvist (2015-08-01) 

skriver att liberala kritiker går till hård attack mot användandet av triggervarningar och de 

anser att konceptet ”tyder på nymoraliska strömningar och överdriven politisk korrekthet” 

(Lindkvist, 2015-08-01).  

De mer liberala skribenterna verkar alltså stå som motståndare till användandet av 

triggervarningar medan de skribenterna som representerar en vänsterstyrd politik eller 

tidningar som utger sig för att vara oberoende förespråkar användandet av konceptet (se 

Bilaga 1 för politiskfärg). Konceptets politiska rötter inom feministiska rörelser kan vara en 

förklaring till detta.  

Begreppet ”triggervarning” används främst av feminister och syftar på budskap eller innehåll som kan orsaka 

”stressreaktioner eller destruktivt beteende” hos feminister (Albinsson, 2015-11-01).  

Konceptets politiska rötter gör sig tydliga i Albinssons reportage i vilket han antyder att 

endast feminister skulle främjas av användandet av triggervarningar. Det är en generell bild 

som dyker upp i artiklarna skrivna av tydliga motståndare till begreppet men Gustafsson 

(2015-07-08] skriver om lärare som ser användningen av begreppet som ett medel för att 

skapa diskussion om litteraturen som används i skolan.  

4.1.4 Sammanfattning 
Frågeställningen för diskursanalysen innebar att belysa kärnproblematiken med konceptet 

triggervarningar i skolan enligt den svenska allmänna debatten. Ovan har 17 olika artiklar från 

12 olika tidningar eller medier som diskuterat konceptet triggervarning i skolan analyserats 

med syftet att åskådliggöra problematiken. Det finns en likhet med den amerikanska debatten 

i den bemärkelsen att den största motsättningen berör syftet med triggervarningar i skolan. 

Motståndarna menar att syftet är att ge eleverna möjlighet att avstå från uppgifter eller läsning 

av viss litteratur vilket kan leda till ”daltande” med eleverna medan förespråkarna menar att 

syftet är att förbereda eleverna och ge alla lika möjligheter att ta till sig undervisningen. Båda 

sidor är överens om att skönlitteratur ska läsas i skolan eftersom att det kan utveckla en 

ödmjukhet och förståelse hos eleverna och ingendera verkar tycka att litteratur ska plockas 

bort från litteraturlistorna på grund av ett triggande innehåll. Konceptets politiska bakgrund 

blir tydlig i debatten. Individuella erfarenheter ställs emot gruppen. Utifrån detta verkar 
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debatten om huruvida triggervarning är ett koncept som ska användas i skolan utmynna i en 

fråga om vilken verklighetsuppfattning som är den rätta.      

4.2 Redovisning av litteraturanalysen 
För att besvara den andra frågeställningen har jag gjort en litteraturanalys på ett skönlitterärt 

verk som används i den svenska skolan. Det skönlitterära verk som valts är Christina 

Wahldéns ungdomsbok Kort kjol och tillsammans med recensioner, artiklar om bokens 

mottagande, inspelade intervjuer och författarens egna ord kommer boken att analyseras 

utifrån ämnen som kan anses trigga läsaren.  

4.2.1 Kort kjol av Christina Wahldén  
Christina Wahldéns debutroman Kort kjol publicerades 1998 och låg i april 1999 på åttonde 

plats på boktoppen i kategorin barn- och ungdomslitteratur (Tidningarnas Telegrambyrå, 

1999). Boken handlar om 16-åriga Myran och ett sommarlovsfirande som slutar med en 

gruppvåldtäkt, en efterföljande utredning och rättegång samt Myrans egen kamp med skam, 

skuld och ångestkänslor efter övergreppen.  

Något som utmärker Wahldéns debutroman är den detaljerade skildringen av våldtäkterna 

och det är även denna skildring som sjutton år efter publicering upprört föräldrar i Hammarös 

kommun och som lett till att boken slutligen plockats bort ur undervisningen (Ahlstrand, 

2015-10-19).  

Boken inleds med en detaljrik miljöbeskrivning. Ur Myrans ögon får vi en bild av 

omgivningen på den gård där hon spenderar sommaren efter våldtäkterna. Genom fokalisering 

av jourmammans son Svinto presenteras Myran där hon sitter på taket, ”[h]on är liten och 

klädd i stora, svarta kläder. /…/ Hennes blonda hår är stubbat näst intill huvudsvålen” (8). 

Detta är den ramberättelsen som intrigen får. Intrigen berättas alltså inte simultant utan med 

distans – ett år senare. I ramberättelsen får vi träffa jourmamman Vera och hennes familj som 

genom acceptans och tålamod möjliggör Myrans läkningsprocess. Det är även i denna 

ramberättelse som boken får sitt öppna slut.  

Det som skapat den stora uppståndelsen bland Hammarö kommuns föräldrar är som sagt 

de grafiska beskrivningarna av våldtäkterna. Det är sommarlov och Myran och hennes 

kompisar Cilla, Bergström och Uffe har bestämt sig för att fira. Det blir ganska mycket 

alkohol och Cilla beslutar sig snart för att gå hem och sova av sig ruset men Myran följer med 

Bergström och Uffe på efterfest. På efterfesten blir det mer alkohol och plötsligt spårar allting 

ur och både Uffe och Bergström våldtar Myran grymt och iskallt.  
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– Jag vill inte. Sluta, säger hon så stadigt hon kan.  

Det verkar inte som om Bergström hör henne. Han drar ner hennes trosor, pressar isär hennes ben och kör in 

sitt spjut av eld i henne. Det bränner och spänner, han är för stor, han får inte plats i henne, hon är inte beredd 

(s. 42–43).  

Det är sju sidor som präglas av grafiska beskrivningar av de vaginala, orala och anala 

handlingar som Myran tvingas till av sina två klasskompisar under våldtäkterna, men det 

varvas också med lika tydliga beskrivningar av rädsla och hur Myrans kropp stänger av 

och”[i]nget lyder henne längre” (s. 40). Under dessa sidor av ren och skär skräck skildrar 

Wahldén offrets perspektiv. Läsaren får en inblick i Myrans känsloliv under hela händelsen 

och det tar inte lång tid innan kropp och själ separeras:   

Från och med nu är det någon annan Bergström ger sig på. Det är inte hon. Myran kliver ur sin egen kropp 

och några steg bakåt, men Bergström märker inte att själen har flugit upp och satt sig på fönsterbrädan för att 

titta på. Helst av allt vill själen ut genom den fula slitna bruna ytterdörren, bort över loftgången och hem hem 

hem! Men själen kan inte lämna kroppen i sticket (s. 40).  

Genom att skilja på kropp och själ distanseras Myran från vad som händer med hennes 

kropp och det distanserar även läsaren från händelsen. Berättartekniskt får sidorna av våldtäkt 

en dimension av distans genom separationen av själ och kropp. Medan Myrans kropp får utstå 

övergrepp efter övergrepp sitter själen på fönsterbrädet och lugnar kroppen, ”det är snart 

över” (s. 42). Boken har en extradiegetisk-heterodiegetisk berättare, alltså en berättare som 

befinner sig utanför berättelsen under själva berättandet och är heller inte en karaktär i 

berättelsen. Berättaren befinner sig utanför berättelsen men läsaren får ta del av 

huvudkaraktären Myrans tankar och känslor. Berättelsen fokaliseras alltså genom Myran. 

Detta berättarperspektiv blir extra tydligt under skildringen av våldtäkterna. Som nämnt ovan 

berättas våldtäkten och efterföljande konsekvenser ett år senare medan ramberättelsen berättas 

simultant, alltså från en metadiegetisk nivå vilket tillsammans med det faktum att berättaren 

är extradiegetisk-heterodiegetisk medför en sorts distans till våldtäkterna. Det är följaktligen 

med två lager av distans som Wahldén väljer att skildra våldtäkten, både temporalt men också 

berättartekniskt.  

Efter en debattkväll om Kort kjol på Pressklubben i Stockholm spelades en intervju in med 

Christina Wahldén (2015) där hon kommenterar vikten av att läsa skönlitteratur i skolan. Hon 

säger då att läsning kan ge verktyg för att hantera verkligheten. Detta kan förklara varför 

våldtäkten skildras i sådan detalj, både de faktiska händelserna och Myrans tankar och 

känslor: ”Bergström stönar och kvider och stöter stöter stöter och hon tänker att nu går jag i 
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tusen bitar” (s. 43). Wahldén tillägger i intervjun att det är bra att prata om svåra saker och 

hon vill förmedla att skulden och skammen inte är offrets känslor att bära.  

Titeln på verket, Kort kjol, anspelar på skuldfrågan i våldtäktsfall. Myran var den kvällen 

klädd ”i sin nya röda klänning, den [hade] kort kjol och [var] tight och urringad” (s. 29). Det 

tar inte lång tid efter våldtäkten innan Myran genast börjar lägga skulden på sig själv, på sitt 

klädval och på hennes onyktra tillstånd. Väl hemma efter händelsen kastar hon klänningen, 

klipper av sig håret och duschar så hett det går. ”Hon har varit för utmanande, för kvinnlig, 

därför har det hänt” (s. 47). Inte en tanke ägnas åt att skulden faktiskt ligger hos killarna. Det 

är inte förrän Myran tar sig hem till sin bästa kompis Cilla dagen efter och berättar vad som 

har hänt som skuldfrågan läggs där den ska vara:  

–  Jag hade kort kjol och höga klackar och jag var full! Förstår du vad det betyder, Cilla? Det betyder att jag 

får skylla mig själv.  

Cillas ögon blixtrar. Hon kan bli ursinnig på ingen tid alls, det vet Myran.  

–  Du har väl rätt att ha precis hur kort kjol du vill utan att bli våldtagen! Du har rätt att gå naken och 

aspackad rätt genom hela stan mitt i natten utan att bli våldtagen! nästan skriker hon (s. 51). 

Skuldfrågan är en central del i intrigen och skildras även genom våldtäktsmännen, Uffe 

och Bergström. Efter att Cilla och hennes mamma tagit med Myran till polishuset och gjort en 

våldtäktsanmälan sätts Uffe och Bergström i häktet och förhörs angående anklagelserna. Här 

har Wahldén valt att tillämpa ytterligare ett lager distans. Som diskuterat ovan fokaliserar den 

extradiegetisk-heterodiegetiska berättaren större delen av berättelsen genom Myran själv och 

befinner sig på en metadiegetisk nivå i form av ramberättelsen. Men i förhören har inte Myran 

varit delaktig och de fokaliseras inte genom henne och berättelsen får en icke-fokaliserad 

berättare. På så sätt skapas ytterligare distans till våldtäkterna. Läsaren får ta del av största 

delen av förhören genom förhörsprotokoll. Läsaren får med andra ord veta hur Uffe och 

Bergström ser på saken, men inte genom förstaperson, och inte heller genom tredjeperson 

utan genom ett protokoll som skrivits ner utifrån en inspelning. Denna presentation av 

förhörsprotokollen styrker aningarna att berättarrösten har sin utgångspunkt i Myrans 

perspektiv. Hon var inte närvarande vid förhören och författaren har på så sätt skapat distans 

till Uffe och Bergströms berättelser. 

När det gäller skuldfrågan hanterar Bergström och Uffe det olika. Båda uttrycker att de tror 

att det som de gjorde med Myran ”är ju det tjejerna vill ha” (s. 92). Det är vad de har sett i 

porrfilmer. I förhören ifrågasätts killarnas attityd gentemot sex och läsaren ges en möjlig 

förklaring till varför dessa två killar, som både är kompisar med Myran och beskrivs som 

schyssta och trevliga, våldtar.  
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Anmärkningsvärt är att berättelsen kan upplevas tillrättalagd. Myran blir våldtagen, men 

redan dagen efter anmäls våldtäkten med hjälp av Cilla och hennes mamma, Myran får träffa 

många bra vuxna både på polisstationen och advokaten (med undantag för en kylig 

gynekolog), killarna blir dömda och fostermamman Vera lyckas till slut nå fram till Myran. 

Förutom våldtäkterna är det väldigt lite som går emot Myran rent händelsemässigt, det är 

snarare hennes tankar och skuldkänslor som hon kämpar med. På författarens egen hemsida 

kan man hitta boken under rubriken ”ungdomsromaner”, den tänkta läsaren är alltså 

ungdomar. Ungdomsböcker har, som diskuterats i avsnitt 2.5, ett moraliskt ansvar vilket kan 

förklara den väldigt tillrättalagda berättelsen. Eftersom ungdomsböcker anses ha mer av ett 

moraliskt ansvar än vuxenböcker innebär det att Kort kjol borde ha ett större ansvar att 

moralisera kring hur omgivningen borde reagera vid våldtäkter. Författaren bekräftar i 

intervjun på Pressklubben att hon tycker att böcker som Kort kjol är viktig för ungdomar att få 

ta del av dels för att veta vart man ska vända sig om någonting sådant skulle hända och dels 

för att offret ska veta att det finns hjälp att få vilket kan förklara varför berättelsen kan 

upplevas tillrättalagd (Christina Wahldén, 2015).  

Läraren Aymin Carlsson (2015) som använder Kort kjol i sin undervisning blev också 

intervjuad efter debattkvällen på Pressklubben och hon menar att man inte ska underskatta 

elevernas förmåga att ta till sig och prata om svåra saker. En annan lärare som använde sig av 

boken framhäver att den är ett bra avstamp för att sedan diskutera porrfilmsindustrin och 

gruppvåldtäkter med eleverna (Duveborn, 2000-03-03). Det upplevs som att perspektivskiftet 

som läsaren får genom att ta del av förhören med Uffe och Bergström och även utdragen ur 

myndighetstexter kan användas för att diskutera varför våldtäkter och övergrepp sker, för 

även om Myran och några jämnåriga klasskompisar verkar övertygade om att Myran blev 

våldtagen på grund av den korta kjolen och alkoholen som hon druckit behöver inte läsare 

fundera över vad som är rätt och fel i romanen.   

Något som inte diskuteras av föräldrarna i Hammarö kommun eller av andra debattörer och 

recensenter men som ändå kan vara triggande är det trasiga förhållandet mellan Myran och 

hennes mamma och hennes mammas psykiska ohälsa. Boken handlar till allra största del om 

Myran och hennes process efter våldtäkten och läsaren får inte ta del av speciellt mycket runt 

omkring, men att Myrans mamma inte verkar må särskilt bra själv är svårt att missa. Vad 

exakt det är som hennes mamma lider av är oklart och diskuteras egentligen inte, men utifrån 

Myrans perspektiv får läsaren se en mamma som spenderar sina dagar framför TV-shop i 

deras ”dammiga, sunkiga gamla vardagsrum” (s. 81) varifrån hon beställer diverse 

mirakelkurer och motionscyklar. Hon verkar lida av migrän och köket är täckt med matrester 
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och ofta fantiserar Myran om en mamma som alla andra mammor som ”[dukar] fint på 

fredagar och [bakar] bullar och [tvättar] fönster och [odlar] tomater på balkongen (s. 68). 

Myrans mamma beskrivs som väldigt ensam; Myrans pappa lämnade dem när hon inte ens 

var född och det senaste uppbrottet med en pojkvän resulterade i att Myrans mamma levde på 

Aladdinaskar i veckor. I sitt eget elände verkar Myrans mamma inte kunna hantera Myrans 

våldtäkt och ifrågasätter vid ett tillfälle om våldtäkten verkligen ägt rum. För en läsare med 

liknande erfarenhet med sina föräldrar kan denna del av berättelsen vara triggande.  

Ytterligare ett ämne som tagits upp som är potentiellt triggande är självmord eller 

självskadebeteende. En av alla nätter efter våldtäkten som Myran har svårt att sova hämtar 

hon en vass kniv från köket och börjar skära sig i armen. Intentionen verkar inte vara att ta sitt 

liv, bara ”så att hon känner att hon finns till” (s. 96). Myran brottas med känslor av skuld och 

skam. Hon sover hela dagarna, är uppe hela nätterna och börjar dessutom röka. Dessa tecken 

kan tolkas som ett första steg i en depression och att känslorna övergår till ett 

självskadebeteende. Scenen när Myran hämtar kniven och skär sig i armen är snudd på lika 

visuellt beskriven som våldtäkten. Kniven är ”sval, hård och glatt mot hennes hud. […] Hon 

skär inte djupt, bara på ytan, ändå pärlar blodet fram i ljusa röda droppar” (s. 96). För en 

person som har varit suicidal eller använt sig av självskadebeteende kan denna scen vara 

triggande även om Myran slutar och konstaterar att det är farligt.     

Flera lärare uttrycker att deras elever uppskattar användandet av boken Kort kjol i 

undervisningen och tycker även att de frågor som kommer upp efter läsningen – porrfilmer, 

våldtäkt, skuld och skam – är frågor som de vill och tycker det är viktigt att diskutera 

(Duveborn, 2000-03-03; Aymin Carlsson, 2015).  

Det är ingen tvekan om att Kort kjol visuellt skildrar en fruktansvärd gruppvåldtäkt och 

andra potentiellt triggande ämnen, men frågan är om syftet är att ungdomar ska få en tydlig 

bild av hur en våldtäkt kan gå till som ett medel för att diskutera svåra ämnen. Året som Kort 

kjol publicerades första gången skrev Jan Hansson i Svenska Dagbladet så här: 

Ord mellan hårda pärmar smäller det högre om än ord i dagstidningar, det har morgontidningsjournalisten 

Christina Nord Wahldén visat (Hansson, 1998-09-21).  

Sjutton år senare förbjuds Wahldéns bok att användas i undervisningen i Hammarös 

kommun på grund av sitt innehåll. Vi kan därför idag år 2018 konstatera att ord mellan hårda 

pärmar definitivt smäller högre än ord i dagstidningar. 
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5. Diskussion  
Utifrån det som tagits upp ovan i denna uppsats och framför allt i analysavsnitten 4.1 och 4.2 

kommer syftet med denna diskussion vara att besvara frågeställning tre: Vad kan användandet 

av triggervarningar innebära för litteraturundervisningen på svenska gymnasieskolor?  

Eftersom den svenska debatten som presenteras genom artiklarna i avsnitt 4.1 visar att det 

finns en diskrepans mellan vad de olika sidorna anser att syftet med triggervarningar är 

innebär det att för att uppnå svaret på frågeställning tre behöver diskussionen föras utifrån två 

olika perspektiv – att det skulle vara förberedande för eleverna och att det skulle innebära ett 

”daltande” med eleverna.  

Ur motståndarnas perspektiv skulle triggervarningar i litteraturundervisningen 

oundvikligen leda till att böcker och texter som har haft en historisk betydelse plockas bort ur 

undervisningen och på så sätt censureras. Detta är någonting som framhållits av både Vatz 

(2016:52) i den amerikanska debatten men också i den svenska av bland annat Madon (2015-

07-03). I den svenska debatten ligger fokus på anpassningen av litteratur och föreställningen 

att om varje individs personliga förutsättningar ska tillgodoses kommer det att leda till censur, 

medan Vatz (2016:52) snarare menar att lärare kommer undvika all litteratur som potentiellt 

skulle kunna vara triggande för att slippa överväga om en triggervarning behövs eller inte. I 

båda fallen verkar det handla om var gränsen för triggande material går. Som Madon (2015-

07-03) konstaterar går det inte att tillgodose allas behov, även om jag skulle argumentera för 

att läraryrket till stor del innebär en strävan efter att göra just det. Däremot kan man omöjligt 

veta exakt vad alla elever har för erfarenheter och förutsättningar. För att kringgå ett sådant 

problem skulle en policy för när triggervarning ska användas behöva utformas. Lämpligast 

vore då möjligtvis att alla svenska skolor implementerar samma triggervarning-policy och den 

skulle då behöva utformas på högsta regeringsnivå. Men det går också att ifrågasätta om den 

svenska skol- och utbildningsministern ska styra de svenska skolorna på sådan detaljnivå. Ett 

alternativ vore att varje enskild skola utformade sin egen policy men frågan är om det inte 

egentligen bara signalerar till lärarna och samhället att man inte litar på deras yrkeskompetens 

att välja och behandla lämplig litteratur. Oavsett skulle båda alternativen leda till en ny 

problematik: vem ska bestämma vad som är lämpligt eller olämpligt för skolungdomar att läsa 

om? Denna problematik kan liknas vid den kanondebatt som fördes 2006. Inför valet samma 

år kom ett politiskt förslag om att återinföra litteraturlistor i den svenska skolan. Precis som i 

debatten om triggervarning ifrågasattes lärarnas förmåga att välja ut lämplig litteratur (även 



29 
 

om innebörden av ”lämplig” inte var densamma) och mynnade ut i frågan om vem som skulle 

ha bestämmanderätten över vilka verk som skulle få plats på listan.  

I den inspelade intervjun från debatten på Pressklubben i Stockholm berättar Aymin 

Carlsson (2015) att hon är noga med att förbereda sina elever inför vad som kommer i boken. 

Boken Aymin syftade på var Kort Kjol. I intervjun var triggervarningar inte ett ämne men 

ändå diskuteras det som förespråkarna för triggervarnings menar att konceptet innebär, 

nämligen en förberedelse för eleverna. Detta skulle alltså kunna vara ett tecken på att 

triggervarningar egentligen redan är en förekommande del i litteraturundervisningen på 

svenska skolor men att man bara inte använder termen triggervarning. 

Enligt förespråkarna är syftet med triggervarningar att förbereda eleverna på vad 

litteraturen innehåller för att de ska kunna ta till sig materialet på bästa sätt, precis som Aymin 

Carlsson (2015) uttrycker att hon gör. Min erfarenhet är att lärare sällan låter elever läsa en 

bok utan några som helst förkunskaper om innehållet eller författaren, med andra ord 

triggervarnas det kanske redan på svenska skolor runt om i Sverige och eftersom vad som 

görs i klassrummen alltid ska förknippas med hur och, viktigare i detta sammanhang, varför 

innebär det att det finns en tanke bakom varje lärares val av litteratur. Ibland kanske syftet är 

att diskutera svårare ämnen som våldtäkt, självmord eller ångest och då kan det passa med en 

bok som skildrar just det. Till exempel kan läsningen av Kort kjol leda till diskussioner om 

varför våldtäkter sker eller, som i klass 8A på Sandepanskolan i Höllviken, kan det vara en 

del i att diskutera porrfilmsindustrins påverkan (Duveborn, 2000-03-03).  

Vad som gör diskussionen problematisk är det faktum att motståndarna till triggervarning 

menar att genom att varna ges eleverna möjligheten att slippa läsa en viss bok medan 

förespråkarna menar att så inte är fallet. En triggervarning ger inte eleverna möjligheten att 

välja bort, utan att slippa chockeras av ett eventuellt provocerande innehåll. Man menar att 

genom en förberedande varning kan eleverna inte bara göra sig redo för att möta innehållet 

utan det kan också bidra till mer givande diskussioner om innehållet. Hagström (2015-10-22) 

skriver att det kan vara lättare att ta upp svåra ämnen om eleverna förbereds på det och i den 

amerikanska debatten framhålls även att en triggervarning fungerar inkluderande eftersom fler 

elever klarar av att ta del av och diskutera svårare ämnen (Lockhart, 2016:67).  

På många sätt verkar debatten om triggervarningar både i Sverige och utanför Sverige ha 

förskjutits från en sakfråga till en värderingsfråga. Ska individuella erfarenheter påverka valet 

av skönlitteratur? Skolverket (2011:6) menar att ”undervisningen ska anpassas” för varje elev 

precis som identitetspolitiken och erfarenhetspedagogiken menar, men det skulle inte innebära 

att viss skönlitteratur ska censureras eftersom Skolverket (2011:160) samtidigt skriver att 
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skönlitteraturen i skolan ska skapa ”förståelse av andra människors erfarenheter”. Det innebär 

att viss anpassning är nödvändig, kanske genom en triggervarning, men att elever behöver ta 

del av skönlitteratur som skildrar erfarenheter skilda från deras egna och som i förlängningen 

kanske triggar.   

För att en bok med ett potentiellt provocerande eller stötande innehåll ska bidra till empati-

, tolerans- och demokratiutveckling hos eleverna innebär det att man som lärare låter boken 

bli en del av en helhet och att fokus flyttas från enskilda delar till den stora bilden. I avsnitt 

2.4 presenteras Öhmans idé om att man måste ta del av hela intrigen för att kunna förstå och 

reagera och när det gäller exempelvis Kort kjol är det 7 av 138 sidor som innehåller visuellt 

och potentiellt triggande våldtäktsbeskrivningar. Urplockade ur sitt sammanhang är de 

fruktansvärda att läsa men i sin kontext, med rättsprocessen, diskussionen om skuld och alla 

känslor som alla inblandade har blir boken som helhet en viktig del i diskussionen om 

våldtäkter, vem som bär skulden och samhällets inblandning. Som Öhman (2015:20) menar 

har helheten större betydelse än de enskilda delarna.  

En annan viktig poäng har att göra med det perspektivskifte och utvecklingen av empati 

och tolerans som är ett av litteraturundervisningens syfte enligt litteraturforskare (se 2.4). 

Gustafsson föreslår att triggervarningar på skönlitteratur kan skapa just detta perspektivskifte 

(2015-07-08). Triggervarningar kan skapa diskussioner om hur vissa ämnen kan vara svåra att 

läsa om för personer som har liknande erfarenheter som det som berättas om i boken. 

Eleverna kan få möjlighet att sätta sig in i hur det skulle vara för ett våldtäktsoffer att 

återuppleva händelsen vid läsningen av till exempel Kort kjol vilket skulle kunna skapa större 

förståelse.   

Eftersom att det inte finns någon policy kring triggervarningar i skolan och debatten som 

presenterats genom artiklarna i avsnitt 4.1 främst fokuserar på om det ska implementeras eller 

inte och ingenting om hur det skulle kunna se ut, innebär det att en triggervarning i den 

svenska gymnasieskolan skulle kunna vara allt från en tydlig röd varning (se bild 1) i en 

planering eller en muntlig sammanfattning av bokens innehåll.  

Jag har upplevt att diskussioner om lämplighet i relation till innehållet i skönlitteratur som 

läses på gymnasieskolan är sparsamma, både på lärarutbildningar och vidare hos yrkesamma 

lärare. Mer fokus läggs på vilka författare som bör kännas till eller estetiska litterära former, 

något som givetvis också är en stor del av svenskämnet, men lärarutbildningar och 

fortbildningar behöver kanske lägga större fokus på att diskutera vad som är lämpligt att läsa 

för grundskole- respektive gymnasieelever eftersom det bevisligen kan vara problematiskt. 

Det som gör diskussionen om skönlitteraturens innehåll viktig och som motiverar att 
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lärarutbildningar och yrkessamma lärare för diskussionen exemplifieras av det som hände i 

Hammarö kommun med Kort kjol och i Örebro län med Medeas barn, att föräldrars åsikter 

har mer inflytande än utbildade, kompetenta lärare. Den stora frågan är om följden hade blivit 

annorlunda om lärarna hade använt sig av tydliga triggervarningar.   

6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att diskutera konceptet triggervarning och dess betydelse för 

litteraturundervisningen i den svenska skolan. Vad som synliggjorts i denna uppsats är att 

triggervarning är en relativt ny term i den svenska skolan men en term som kanske är 

överflödig då konceptet till viss del redan verkar användas. Det har även synliggjorts hålrum i 

forskningen angående den innehållsmässiga lämpligheten hos skönlitteratur som läses i 

gymnasieskolan samt bristen på ett elevperspektiv på triggervarning eller provocerande 

litteratur överhuvudtaget.  

Det vore intressant om vidare forskning undersökte elevernas åsikter beträffande vad som 

är lämpligt innehåll samt om handlingen, att triggervarna, redan förekommer i den svenska 

skolan idag. Innehållet i denna uppsats tyder på att oenigheten om huruvida triggervarningar 

bör användas i skolan eller inte kanske aldrig kommer att lösas men vidare forskning skulle 

kunna bidra till mer klarhet i debatten.  
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