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Abstract 

Trigger warnings as a concept is mainly a tool to make students aware of potentially 

triggering content in literature and has its origin in internet adaptions of psychological 

theories of posttraumatic stress disorder. The aim of this essay was to describe and 

analyse the argumentation in the public debate over trigger warnings in Sweden and to 

illustrate the fundamental questions relating to education that is highlighted by it. This 

was done through argumentation analysis and with theories of liberalism and identity 

politics as poles of a dimension of justice, illustrated by two different perspectives on 

disability pedagogy. The material chosen consisted of nine articles, radio programs and 

televised debates. 

The results show a clear tendency for advocates of trigger warnings to lean 

towards identity politics and a critical perspective on disability pedagogy in their 

argumentation, while the critics firmly represented a liberal, universalist perspective 

along with a compensatory perspective on disability pedagogy in theirs. Three 

fundamental questions arose in the debate: first, safety in the realm of education, meant 

as void of feelings of being offended, was viewed as essential by the authors who were 

pro trigger warnings and as a threat to the sole purpose of education by those who were 

against it.  Second, the importance of a diagnosis for disability pedagogy, where those 

against stressed the importance of a diagnosis, the lack of which in combination with a 

request for a trigger warning was viewed as being easily offended. Advocates on the 

other hand were uninterested in diagnoses. Finally, the relation between free speech and 

democratic values in the educational system and in the society as a whole, where those 

authors favouring trigger warnings tended to view free speech as less fundamental than 

those opposed, who instead saw trigger warnings as a threat. 
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1 Inledning 

”Vägen till helvetet är inte bara stensatt med goda föresatser, den är därtill brant 

sluttande”1 

 

Citatet ovan handlar om ”trigger warnings”, eller triggervarning, av Språkrådet utsett till 

ett av 2015 års nyord.2 Konceptet är att texter bör beläggas med varningar vid 

förekomsten av potentiellt ”triggande”, det vill säga stötande, innehåll.3  Detta låter 

kanske en aning främmande, men ett liknande fenomen är när nyhetsprogram varnar 

känsliga tittare för starka bilder i ett kommande reportage, något som är vanligt och har 

förekommit under lång tid. Trigger warnings är dock kontroversiellt, framförallt i en 

utbildningskontext.4 Det faktum att litteratur ofta anses utgöra frontlinjen för yttrande-

friheten, gör att trigger warnings hamnar närmare kärnan i samhällsbygget och således 

orsakar ett annat tonläge.5 Citatet ovan utgör ett gott exempel på detta. Det är skrivet av 

Lisa Magnusson, en liberal debattör, i en artikel som publicerades av flera tidningar och 

vars själva tes är faran med trigger warnings.6 Att skolan har ett uttalat förbud mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i syfte att uppnå likabehandling 

och är skyldig att anpassa undervisningen eller bistå med särskilt stöd när så är påkallat, 

gör frågan än mer komplex, då trigger warnings ofta framförs som exempel på 

uppfyllande av detta.7 I utbildningssammanhang framförs trigger warnings ofta som 

specialpedagogik, med rötter i forskningen om posttraumatiskt stressyndrom.  

Påtryckningarna för trigger warnings kommer därtill vanligtvis från eleverna själva eller 

elevernas föräldrar, det är inte skolledningar och lärare som i första hand är aktiva i att 

vilja implementera varningarna, vilket ytterligare komplicerar frågan om makten över 

utbildningens innehåll. Relevansen är således stor som snart utexaminerad lärarstudent, 

såväl principiellt som utifrån pedagogisk praktik. Trigger warnings verkar dessutom 

komma upp på anställningsintervjuer, därtill har Uppsala och Lunds universitet, samt 

globala gymnasiet i Stockholm, börjat nyttja dem.8 Trigger warnings är således ett fram-

växande fenomen på svenska universitet och gymnasieskolor och följaktligen inte 

endast en diskussion på de svenska ledarsidorna. För lärare finns ett intresse i att forska 

                                                 

1 Magnusson, 2015-07-06. 
2 Cederskog, 2015-12-28. 
3 Bell, 2015, s. 31. 
4 Jarvie, 2014-03-04. 
5 Heer, 2015-05-21. 
6 Magnusson, 2015-07-06. 
7 Skolverket, 2012, s. 47ff.; Skolverket, 2014, s. 55; Skollagen 2010:800, s. 25. 
8 Marquez Von Hage, 2015-06-20; Hagström, 2015-10-22; SVT-debatt, 2015-11-12; Godmorgon, världen!. 
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om debatten om sin egen profession och trigger warnings utgör ett intressant exempel 

på ett nytt tillskott i utbildningsdebatten. 

Trigger warnings är i mångt och mycket importerat från USA och där har debatten 

rasat i ett antal år. Fenomenet är dock inte endast en utbildningsdebatt, det har blivit en 

del i en större diskussion om politiskt korrekthet, åsiktskorridorer och kränkthet. Mitt i 

detta finns två olika koncept om rättvisa, om det sker genom det universella eller 

erkännandet av skillnader, som härrör ur två olika idétraditioner med fundamentalt 

skilda uppfattningar om bland annat de specialpedagogiska dimensioner som trigger 

warnings aktualiserar. Denna kluvenhet genererar mycket åsikter och kontroverser – en 

Google-sökning på frasen: ”trigger warnings” genererar nästan en halv miljon träffar 

och många av dessa är tidningsartiklar som kritiserar och raljerar. I en svensk kontext är 

debatten inte lika stor, men Lisa Magnusson är samtidigt långt ifrån ensam om att ta upp 

det och den allvarsamma tonen är lika framträdande som i USA. Sveriges största 

tidningar, som Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och GP har alla skrivit 

om det, men även mindre tidningars ledarsidor har uppmärksammat fenomenet, som 

Gefle Dagblad och Hallandsposten. Radioprogram har gjorts av P1 och SVT har 

anordnat två debatter, dels under Almedalen 2015 dels i sitt dedikerade debattprogram 

SVT-debatt.9 Att alla dessa medier väljer att ta upp fenomenet tyder på en uppfattad 

betydelse av trigger warnings ur ett samhälleligt perspektiv. 

Frågans relevans till trots finns i stort sett ingen forskning om debatten om trigger 

warnings, än mindre om specifikt den svenska. Målet med denna uppsats är att fylla en 

del av detta tomrum. 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel presenteras undersökningens syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera argumentationen i den svenska offentliga debatten 

om trigger warnings, samt de principiella frågor om utbildning och likabehandling som 

aktualiseras i argumentationen. 

                                                 

9 Bilaga 1; Godmorgon, världen!, 2015-06-09; Nyman, 2015-07-02. 
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2.2 Frågeställningar 

Syftet kommer att operationaliseras genom följande frågeställningar: 

 

 Vad vill debattörerna i den svenska offentliga debatten om trigger warnings få 

sina mottagare att hålla med om och vilka argument framförs? Hur kommer 

debattörerna från argument till påstående och hur motiveras detta? 

 

 Vilka är de tydligast framträdande frågorna som berör utbildning och 

likabehandling i debattörernas argumentationer i den svenska offentliga debatten 

om trigger warnings och vilka idémässiga hemvister i fråga om rättvisa har 

argumentationerna i dessa frågor? 

 

 

3 Bakgrund 

Kapitlet innehåller en beskrivning av forskning om posttraumatiskt stressyndrom, som 

utgjort inspiration till trigger warnings, en kort översikt över praktiskt tillämpning av 

trigger warnings och hur de kan tänkas se ut samt en kort summering av skolans före-

skrifter gällande likabehandling och dess förbud mot kränkande behandling. 

 

3.1 Trigger warnings 

3.1.1 Trigger warnings rötter – posttraumatiskt stressyndrom 

I inledningen redogjordes kort för begreppet trigger warnings, det finns dock anledning 

att utforska begreppet ytterligare. Trigger warnings har sin grund i psykologisk 

forskning om posttraumatiskt stressyndrom. PTSD är relativt nytt, det infördes i den 

psykologiska diagnostiseringsmanualen DSM III först 1980, men symptombilden går att 

spåra så långt tillbaka som 1600-talet. Det rör sig således inte om en modern företeelse 

så mycket som att samtiden benämnt symptomen.10 Det upptäcktes först hos soldater, 

men posttraumatiskt stressyndrom som den etablerade diagnos det är idag gäller bland 

annat våldtäktsoffer, drabbade av allvarliga olyckor och de som uppfattar sig ha hotats 

                                                 

10 Trimble, 1985, s. 6ff. 
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till livet.11 I den nuvarande diagnostiseringsmanualen, DSM-5, definieras begreppet som 

följer: 

 

PTSD is the development of characteristic symptoms following exposure to one or more traumatic 

events […] Intense psychological distress […] often occurs when the individual is exposed to 

triggering events that resemble or symbolize an aspect of the traumatic event (min kursivering).
12

 

 

Tanken är alltså att något som påminner om en traumatisk upplevelse kan orsaka stort 

psykologiskt och psykosomatiskt obehag. Utan förvarning kan ”dolda minnen” ge flash-

backs till det traumatiska genom att individen ”triggas”.13 PTSD är inte en speciellt 

vanlig diagnos i svenska skolor, livstidsprevalensen låg 2005 på 5,6 %, vilket betyder 

att unga personer ligger under denna siffra.14 Sveriges migrationsmönster de senaste 

åren skulle dock kunna ha medfört att det är vanligare än det varit tidigare.15 

 

3.1.2 Trigger warnings i praktiken 

Tanken med trigger warnings är att de flashbacks som beskrevs ovan skulle kunna 

förhindras om varningar placeras ut för att ge möjlighet att undvika eller förbereda sig 

för potentiellt triggande innehåll. Avseende huruvida trigger warnings påstådda 

potential att minska posttraumatiska episoder är vetenskapligt belagd eller ej skriver 

Lorna Veraldi och Donna Veraldi att de inte finner någon sådan koppling utifrån 

psykologisk forskning.16 Detta hindrar dock inte det faktum att trigger warnings har sin 

inspiration i forskning om trauma – PTSD är en nyckelfaktor i förståelsen av trigger 

warnings oavsett om det bedöms fungera eller ej. Internet har varit en stor bidragande 

orsak till detta sätt att förhålla sig till forskning om posttraumatiskt stressyndrom. 

Ursprunget sägs ofta vara ”feministiska bloggar” och idag finns det hela hemsidor som 

är tillägnade endast instruktioner för hur trigger warnings används på ett korrekt sätt och 

därtill vetenskapliga artiklar på samma tema.17 Ett exempel är Deborah J. Cohan som 

förklarar hur hon själv undervisar med trigger warnings och varför. För henne är det ett 

sätt att uppnå likabehandling, en form av specialpedagogik, och hon är inte ensam om 

att se det så, även Carter (vars tankar utvecklas mer nedan) ser trigger warnings som ett 

                                                 

11 American Psychiatric Association, 2013, s. 271. 
12 American Psychiatric Association, 2013, s. 274-275. 
13 American Psychiatric Association, 2013, s. 274ff. 
14 Frans, 2005, s. 291. 
15 Ollmark, 2010-10-14. 
16 Veraldi & Veraldi, 2015, s. 5f. 
17 Heer, 2015-05-21; Fuck Yeah, Trigger Warnings; Carter, 2015. 
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sätt att tillmötesgå elever med en funktionsnedsättning, men uppmärksammar också hur 

trigger warnings kommit att användas för beivrandet av kränkningar av eleverna i 

likabehandlingens namn.18 

På internet kan en trigger warning inkluderas i ett blogginläggs eller artikels titel, 

alternativt vara tydligt synlig överst på sidan och kan se ut som följande: 

 

 
Ett exempel på en trigger warning.

19 

 

Här inkluderas en tydlig varningstext som är tänkt att uppmärksamma läsaren, inte 

minst genom den röda färgen. Vidare framkommer det specifikt vilka de är som bör 

anse sig varnade, i detta fall överlevare av sexuella övergrepp. Även om varningen ovan 

är tänkt att användas i internetsammanhang är det ett gott exempel på vilket innehåll 

som kan inkluderas i varningar och hur de kan se ut, även gällande uppsatsens huvud-

fokus, nämligen kurslitteratur. Där kan varningen placeras på böckers framsida, baksida 

eller i inledningen. Ett annat möjligt alternativt är att läraren vid en kursintroduktion, 

eller vid starten på ett nytt arbetsområde i gymnasieskolekontext, muntligt eller 

skriftligt delger eleverna trigger warnings för litteraturen eller kursen som helhet.20 

 

3.2 Likabehandling i styrdokumenten 

Trigger warnings befinner sig som ovan tydliggjordes i skärningspunkten mellan lika-

behandling och arbete mot kränkande behandling. Enligt skolans övergripande mål och 

riktlinjer skall all personal: 

 

aktivt främja likabehandling av individer och grupper […] uppmärksamma och vidta nödvändiga 

åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling, och visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt 

förhållningssätt 
21

 

 

Skolan skall alltså inte endast passivt förbjuda, utan aktivt motarbeta kränkningar 

genom en likabehandlingsplan. Med kränkande behandling menas: ”ett uppträdande 

                                                 

18 Cohan, 2015; Carter, 2015. 
19 Geek Feminism Wiki, Trigger warning. 
20 Manne, 2015-09-19. 
21 Skolverket, 2011, s. 12. 

http://www.nytimes.com/2015/09/20/opinion/sunday/why-i-use-trigger-warnings.html?_r=0
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som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett 

barns eller en elevs värdighet”.22 Bevisbördan för om en kränkning har begåtts ligger 

huvudsakligen hos skolan: 

 

Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling […] visar 

omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit utsatt för sådan behandling, 

är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande behandling eller repressalier 

inte har förekommit.
23 

 

Förutom arbetet med likabehandling utifrån kränkningar har skolan också skyldighet att 

bistå med särskilt stöd när så är påkallat givet elevens resultat: 

 

Om det inom ramen för undervisningen […] eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att 

en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. 

Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 

även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

 

Utifrån dessa bestämmelser skall sedan ett åtgärdsprogram konstrueras som hjälper 

eleven och det är om åtgärderna inte bedöms kunna hanteras av ordinarie lärare som 

specialpedagogiken blir aktuell. Trigger warnings för personer med PTSD skulle alltså 

kunna sägas utgöra ett exempel på detta, enligt till exempel Carter.24 

 

 

4 Tidigare forskning 

I detta kapitel görs en översikt över tidigare forskning om offentlig debatt om 

närliggande ämnen till trigger warnings. Först presenteras begreppet politisk korrekthet 

och forskningen om den offentliga debatten om det och kränktheten, för att sätta trigger 

warnings i ett större forskningssammanhang. Därefter redovisas den forskning som 

finns om debatten om identitetspolitik och trigger warnings specifikt. 

 

                                                 

22 Skollagen 2010:800, s. 24. 
23 Skollagen 2010:800, s. 25. 
24 Carter, 2015. 
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4.1 Debatten om kränkthet och politisk korrekthet 

Ett betydelsefullt begrepp för förståelsen av kontexten för debatten om trigger warnings 

är ”political correctness”, eller politisk korrekthet i en svensk kontext. Precis som 

debatten om trigger warnings är detta ett begrepp som tagits från USA, ofta förkortat 

som ”PK” (”PC” i USA).25 SAOL definierar det som: ”(ngt nedsättande) överdrivet 

noggrann med att följa rådande politiska värderingar”.26 Politisk korrekthet handlar i 

dessa fall om en ”överkänslighet”, en kritik av en överdriven följsamhet med rådande 

normer. Inte sällan beskylls de som är politiskt korrekta för att vilja tysta debatten och 

att minska möjliga åsiktspositioner – på senare år har termen ”åsiktskorridor” använts i 

en svensk kontext för att belysa just denna dimension av politisk korrekthet.27 Det är 

genom kränkthet som denna tystning påstås äga rum, då kritiker av politisk korrekthet 

menar att de politiskt korrekta står för en självtitulerad godhet, där överträdelser tystas 

genom anklagelser om ”ondska”.28 Det kan till exempel handla om att anklaga andra 

debattörer för att vara rasistiska, homofoba eller liknande. Trigger warnings är den 

senaste delen i denna sedan länge pågående debatt.29 

I Charles D. Whitney och Ellen Wartellas artikel Media Coverage of the 

”Political Correctness” Debate analyserar de hur media i USA tagit upp just politisk 

korrekthet.30 Artikeln är skriven 1992 och är således ett gott exempel på hur långvarig 

debatten varit. Whitney och Wartella lyfter i synnerhet hur liberala debattörer anklagat 

politiskt korrekta för att vara lättkränkta. Därigenom påstås de vara en fara för yttrande-

frihet genom sina påtryckningar för förändringar i universitetsvärldens sätt att hantera 

litteratur, tillsättande av personal och dylikt, påståenden som Whitney och Wartella 

alltså inte anser att det finns stöd för, men som ändå framförts i media.31 I en 

amerikansk kontext är skolan miljön som får politisk korrekthet-debatten att bli extra 

kontroversiell, precis som i fallet trigger warnings. Debra Schultz driver i en rapport 

från 1993 en liknande tes, där hon menar att politisk korrekthet har kommit att bli ett 

sätt att motarbeta progressiva reformer i högre utbildning.32 Istället för att ta reformerna 

på allvar, menar Schultz att debatten domineras av medias misskaraktäriseringar av vad 

som görs på universiteten, varför och vilka konsekvenser det rimligen kan, och är 

                                                 

25 Kullbom & Landin, 1998, s. 7. 
26 Svenska akademien, 2015, s. 699. 
27 Egonsson, 2007; Schultz, 1993, s. 7. 
28 Kullbom & Landin, 1998, s. 7. 
29 Flaherty, 2015-04-14. 
30 Whitney & Wartella, 1992, s. 83.  
31 Whitney & Wartella, 1992, s. 85f. 
32 Schultz, 1993, s. 1. 
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avsett, att få.33 I en svensk kontext har Kullbom och Landin varit redaktörer för en bok 

om politisk korrekthet, Politisk korrekthet på svenska, som kom ut i slutet av 1990-talet. 

Boken utgör ett intressant exempel på att det skrivits om temat under lång tid även i 

Sverige. Till skillnad från ovan två artiklar utgör texterna dock en ren kritik av politisk 

korrekthet, med tongångar liknandes det de två skribenter ovan kritiserar. Gemensamt 

för författarna är att de i någon mån anser sig ha blivit förföljda av den politiska 

korrekthetens förespråkare.34 

 

4.2 Debatten om trigger warnings och identitetspolitik 

Tidigare forskning om trigger warnings specifikt rör oftast specialpedagogik, inte 

debatten om fenomenet. Det finns dock en stor mängd tidningsartiklar skrivna i USA 

som gör försök att sammanfatta debatten om trigger warnings.35 Inte sällan utgår dessa 

ifrån någon specifik händelse. Märkbara exempel på händelser som skapat mycket 

skriverier är när en pojke vägrade läsa serietidningar som skildrar sexuella handlingar 

och när en flicka inte ville delta i klassdiskussion om abort. Båda ville att dessa 

respektive ämnen skulle varnas för och hänvisade till sin identitet som anledning till att 

de inte kunde ta del av materialet.36 Att det oftast är eleverna själva, alternativt deras 

föräldrar, som är påtryckarna är karaktäristiskt för trigger warnings. Att skolledningen 

utfärdar rekommendationer har dock också förekommit, ett känt exempel är Oberlin 

Colleges rekommendation till personalen och lärarna att använda trigger warnings vid 

känsligt material.37 Akademin kom genom representanter att ljudligt protestera mot 

detta. Sju professorer inom humaniora skrev en offentlig protest och när American 

Association of University Professors, en organisation som organiserar amerikanska 

universitetsprofessorer, gick ut med ett uttalande om hur trigger warnings utgjorde: ”A 

current threat to academic freedom” fick till slut Oberlin backa och dra tillbaka 

rekommendationen.38 

Den mediala uppmärksamheten till trots finns det lite forskning om själva 

debatten. Angela M. Carter har dock skrivit en artikel om tudelningen av begreppet 

trigger warnings i den offentliga amerikanska  debatten, samt vilka konsekvenser det får 

                                                 

33 Schultz, 1993, s. 1. 
34 Kullbom & Landin, 1998, s. 1f. 
35 Heer, 2015-05-21; Flaherty 2015-04-14. 
36 Wilson, 2015-09-14. 
37 Oberlin College & Conservatory, Office of Equity, Diversity and Inclusion, Support and Resource for Faculty; 

Flaherty, 2014-04-14. 
38 7 Humanities professors, 2014; American Association of University Professors, 2014; Flaherty, 2015-04-14. 
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för personer som lider av trauma.39 Hon tar upp missanvändningen av orden trigger och 

trauma och hur dessa blandas samman med att känna obehag eller uppleva sig kränkt, 

hur trygghet och tillgänglighet sammanblandas i debatten samt vad det är elever faktiskt 

efterfrågar missförstås. Hon skriver följande: ”students are actually requesting: 

recognition of their lived experiences and institutional support regarding how those 

experiences influence their education”.40 Debatten om trigger warnings präglas alltså av 

ett djupt missförstånd om vad eleverna faktiskt söker. De är inte ute efter att ”komma 

undan” utan söker efter hjälp från skolan som institution. Carter anser att personer som 

faktiskt har genomlevt ett trauma bör vara de som är med och definierar gruppen och 

hur de bäst bemöts i undervisningssammanhang. Hon menar att så inte varit fallet i den 

amerikanska debatten om trigger warnings. Carter är tydlig med att poängtera att full-

ständiga listor över symptom inte är möjliga att konstruera, och de borde inte heller 

behövas, men hon vill samtidigt inte att begreppen trauma och trigger skall felanvändas 

och att debatten skall skiftas bort från personer som lider av PTSD till de som vill slippa 

känna obehag.41 

Carter visar att den amerikanska debatten innehåller två koncept om vad trigger 

warnings är, där den ena fortsatt betonar det vetenskapliga stödet kring traumatiska 

upplevelser, medan den andra fåran är tänkt att skapa så kallade ”safe spaces” och 

förhåller sig mer kring kränkningar av grupper och individer inom dem.42 En feministisk 

”wiki”, som citeras av Lenore Bell i hennes vetenskapliga artikel om trigger warnings, 

har skrivit om safe spaces, eller trygga rum, och dess koppling till trigger warnings. 

Grundtanken beskriv som att begränsa ”free expression” för att skapa trygghet. 

Formuleringen ”strong reactions” används istället för de flashbacks och de allvarliga 

psykosomatiska besvär som drabbar personer med PTSD.43 Detta koncept om trigger 

warnings går således ifrån forskningsgrunden i posttraumatiskt stressyndrom, och det är 

detta som Carter vänder sig emot, i synnerhet när personer som lider av syndromet 

blandas samman med de som vill undvika ”strong reactions” eller liknande (hon nämner 

American Association of University Professors uttalande som ett exempel på detta). 

Bell har skrivit om att vad som anses triggande naturligen också expanderas utifrån 

denna mildare syn på symptom: ”the trigger warning list has expanded to include 

                                                 

39 Carter, 2015. 
40 Carter, 2015. 
41 Carter, 2015.  
42 Heer, 2015-05-21; Carter, 2015. 
43 Geek Feminism Wiki, Safe space. 



  

 

10 

warnings for ’ableism’ ’cissexism’ ’racism’ ’transphobia’ and other similar labels”.44 

”Ableism” kommer från engelskans ”able” och syftar på diskriminering av funktions-

hindrade. ”Cissexism” kommer från begreppet cis, vilket kan definieras som: 

”individuals who have a match between the gender they were assigned at birth, their 

bodies, and their personal identity”.45 Cissexism inkluderar således alla former av 

diskriminering mot personer som inte följer denna beskrivning, vilket skulle kunna 

inkludera till exempel könade pronomen. Den amerikanska debatten har gällt båda 

koncepten, men det är ofta när personer som inte lider av posttraumatiskt stressyndrom 

yttrar sig om trigger warnings, som i fallet med flickan ovan, som kritiken blir som mest 

accentuerad. 

Detta att utgå ifrån personlig identitet i politiska sammanhang brukar kallas 

identitetspolitik, och kommer att redogöras för mer grundligt i efterföljande teorikapitel. 

Rasmus Franzén har skrivit en masteruppsats om den svenska debatten om just 

identitetspolitik, Me, Us and Them – Identity Politics in Swedish Press An 

argumentation analysis of the identity politics debate in Swedish Press 2014, vilken är 

viktig för min studie.46 Uppsatsens syfte är att försöka utröna vem som äger rätten att 

definiera vissa ämnen i debatten och vilken diskurs som är förhärskande. I synnerhet 

läggs fokus på mötet mellan akademiska koncept och politisk aktivism. Utifrån teorier 

om journalism, identitetspolitik, feminism, intersektionalitet och makt analyseras sedan 

resultatet. De huvudsakliga fynden är att identitetspolitiken som debattämne ger 

utrymme för personer som kan anses tillhöra marginaliserade grupper, som 

transaktivister och vänsterradikaler. Dessa ser själva sin argumentation som objektiv, 

som: ”the ’unbiased’ true reality”, utifrån samhällsvetenskapliga argument använda i 

politiska syften.47 Identitetspolitiken får dock kritik från såväl vänster- som 

högerskribenter. I huvudsak för att försöka tysta debatten och att vara diskriminerande i 

sitt sätt att föra den genom att diskvalificera personer i egenskap av vit man, eller andra 

epitet som vanligen leder till att en person placeras i en priviligierad grupp. Argumenten 

som framförs från identitetspolitiskt håll utgår vanligen från personliga upplevelser, 

eller en specifik grupps upplevelser, och tar avstamp i normativa ståndpunkter och 

värderingar. 

                                                 

44 Bell, 2015, s. 36. 
45 Schilt, 2009, s. 461. 
46 Franzén, 2015.  
47 Franzén, 2015, s. 65. 
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Det bör slutligen konstateras att debatten om trigger warnings och politisk korrekthet 

verkligen inte endast förs i USA och Sverige. I Storbritannien, för att ta ett exempel, har 

det skrivits såväl böcker som flertalet tidningsartiklar om ämnet och även inom 

branschtidningar för universitet pågår det en debatt.48 Trots en skild politisk kontext är 

tongångarna i huvudsak desamma, med stor polarisering. Debatten har alltså de senaste 

åren, men i synnerhet 2015, nått även Sverige och detta är vad som kommer att vara 

föremål för undersökningen. Vad jag funnit finns ingen svensk forskning om trigger 

warnings. Det närmsta svensk forskning kommer mitt för studien valda ämne är 

Franzéns masteruppsats. Genom ämnesval och design är hans studie nog liknande för att 

paralleller är möjliga att dra till min undersökning och i någon mån skulle det kunna 

hävdas att min studies fokus på debatten om trigger warnings är en fåra inom den 

identitetspolitiska debatten, men som dessutom aktualiserar vissa andra frågor, i 

synnerhet de som relaterar till utbildning. Även i en amerikansk kontext är det som 

synes mycket lite gjort om den offentliga bevakningen av fenomenet, trots en större och 

sedan längre tid pågående debatt. De forskningsresultat som presenterats kommer dock 

vara väl till pass vid en avslutande analys och diskussion och är oundgängliga i 

kontextualiseringen av den svenska debatten om trigger warnings. 

 

 

5 Teoretisk analysram 

I detta kapitel presenteras rättvisa som dimension.49 Den ena polen utgörs av John 

Rawls version av liberalism, medan den andra utgörs av identitetspolitik. Kapitlet 

avslutas med att idétraditionerna exemplifieras genom specialpedagogiska perspektiv 

som bygger på respektive skola. 

 

5.1 Liberalism 

John Rawls har genom sin bok A Theory of Justice gett ett monumentalt bidrag till den 

politiska filosofins och statsvetenskapens utveckling under 1900-talet. Nedan kommer 

huvuddragen i denna text skisseras. 

I sin konstruktion av liberalism utgår Rawls ifrån ett tankeexperiment som han 

anser bör vara vägledande för hur rättvisa (”justice”) skall konceptualiseras och 

                                                 

48 Dochery, 2015; Hume, 2015; Horvitz, 2015-05-18. 
49 Bergström & Boréus, 2005, 164ff. 
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implementeras i ett samhälleligt system. Grundtanken är att principer skall väljas som är 

så allmängiltiga och generaliserbara som möjligt, principer alla skulle välja ovetandes 

om hur de potentiellt skulle påverkas av dem. David Held kallar detta för ”impartialist 

reasoning” och utvecklar hur en ”impartialist” konstant kommer att kräva att alla former 

av referenser till specialintressen bör bortses ifrån.50 

Rawls tänker sig att medborgare i en politisk sammanslutning kläs av all vetskap 

om vilken position de har i samhället genom en ”okunskapens slöja”. Ovetskapen täcker 

två ting: för det första medfödda egenskaper och talanger samt social position i 

samhället. Tankeexperimentet gör personer omedvetna om huruvida de kommer att vara 

uteliggaren i hörnet eller direktören i lyxvåningen. För det andra har medborgare inget 

koncept om vad det goda livet skulle innebära: de vet inte om de har en religiös 

förståelse av livets mening eller i så fall vilken, om de har en fäbless för sport, konst, 

om de innehar en högsta önskan att bli rik och berömd eller vad helst annat som kan 

ingå i en människas förståelse av det goda livets innehåll. Att en persons förståelse av 

det goda livet ställs utanför dess ställningstaganden om hur samhället bör organiseras är 

frihetsdimensionen i Rawls teori – ingen skall kunna utgå ifrån till exempel sin 

specifika religion och skapa en teokrati, vilken skulle gynna den enskilda individen men 

missgynna personer med en avvikande livsåskådning.  Okunskapen är dock inte total. 

Även om medborgarna inte vet vilken specifik förståelse de själva har av livets goda, är 

de medvetna om att de har en förmåga att skapa en sådan förståelse, dessutom värderar 

de denna förmåga högt. Just på grund av detta är deltagarna i tankeexperimentet också 

medvetna om att en förutsättning för den möjligheten är vad Rawls kallar ”primary 

goods”: ”liberties, opportunities, powers, income and wealth, self-respect”.51 

Rawls tänker sig att alla människor, givet att de kunde genomföra tanke-

experimentet fullgott, skulle landa i två principer: för det första att skapa så stor frihet 

som möjligt för människor att kunna leva ut sitt koncept om det goda livet: ”Each 

person is to have an equal right to the most extensive total system of basic liberties 

compatible with a similar system of liberty for all.”52 Här ryms således fri- och 

rättigheter som yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet – Rawls själv refererar till 

vad som känns igen från konstitutionella regimer.53 För det andra utvecklar Rawls 

tankar om hur omfördelning skulle organiseras, där klyftor endast tillåts om de är de 

                                                 

50 Held, 2006, s. 238. Ett annat sätt att tala om det, hämtat från etiken, är deontologi. 
51 Rawls, 2005, s. 450f; Swift, 2006, s. 22. 
52 Swift, 2006, s. 24. 
53 Rawls, 2005, s. 450. 
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sämst ställda till vinst. Svenska språket blir en aning trubbigt jämfört med engelskan 

men Rawls uttrycker alltså dessa två principer tillsammans som ”justice as fairness”.54 

Själva grundtanken blir en tudelning mellan det offentliga och privata, för att genom ett 

system så universellt att alla skulle välja det om de var rationellt ovetandes om sina 

egna förutsättningar kunna säkerställa individens rättighet och möjlighet att modellera 

det goda livet. 

Utifrån min undersökning är rangordningen mellan Rawls principer intressant: 

han kommer alltid att prioritera formella fri- och rättigheter framför den andra principen 

avseende reell jämlikhet i termer av fördelning av resurser. Yttrandefrihet och andra 

rättigheter är ett grundfundament i samhällsbygget vilket ges prioritet även över 

ekonomisk och social jämlikhet: 

 

These principles are to be arranged in a serial order with the first principle prior to the second. 

This ordering means that a departure from the institutions of equal liberty required by the first 

principle cannot be justified by, or compensated for, by greater social or economic advantages.
55

 

 

Det kommer att visa sig att identitetspolitiker, föga förvånande, inte är i samförstånd 

med Rawls gällande detta förhållande. 

 

5.2 Identitetspolitik 

Detta avsnitt har som uppgift att tydliggöra vad som kommer att avses med 

identitetspolitik i undersökningen. 

Identitetspolitik handlar om utsatta gruppers kamp för social rättvisa. 

Marginaliserade sociala grupper försöker förändra sina omständigheter, såväl utifrån 

rättigheter och socioekonomiskt position som hur gruppens identitet uppfattas, både 

utifrån och inom gruppen själv. Det rör sig dock inte om en enad rörelse, utan snarast ett 

begrepp som fångar många olika gruppers kamp och hur de kan relateras till varandra. 

Ett gemensamt drag är att det rör sig om en väldigt specifik typ av erkännande: ”The 

demand is not for inclusion within the fold of ’universal humankind’ on the basis of 

shared human attributes; nor is it for respect ’in spite of’ one's differences. Rather, what 

is demanded is respect for oneself as different”.56 Identitetspolitiken kräver rätten att bli 

                                                 

54 En svensk översättning är svår då både ”justice” och ”fairness” översätts med ”rättvisa”. 
55 Rawls, 1973, s. 61. 
56 Heyes, 2014. 
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erkänd i sin olikhet, som Claes Nilholm uttrycker det.57 På detta sätt bryter identitets-

politiken med en syn på rättvisa som grundar sig i omfördelning och universalitet likt 

ovan: det är erkännandet som ger rättvisa.58 

Just universalism kontra individualitet och partikularitet är den huvudsakliga 

konfliktytan mellan liberalism och identitetspolitik. John Rawls slöja av okunskap är ett 

försök till en neutral ansats, men utifrån ett identitetspolitiskt håll avfärdas neutraliteten. 

Identitetspolitiken överger ett absolut sanningsbegrepp till förmån för att se världen som 

perspektivbunden, där olika grundantaganden genererar olika sanningar. Detta leder i 

sin tur till att de inte i första hand försöker utröna huruvida dessa antaganden är sanna, 

utan vilket perspektiv som tillåts äga sanningen. Sanningsfrågan marginaliseras således 

till förmån för en diskussion om vilka, och vems, värden som bör realiseras. Nilholm 

sammanfattar det som att kritiken främst är moralisk och politisk.59 Denna 

vetenskapsteoretiska positionering har många olika benämningar, men post-modernism 

är en möjlig, där ordet sanningsanspråk sammanfattar mycket av huvudtanken. Cressida 

Heyes sammanfattar kritiken som följer: ”the neutral citizen of liberal theory was in fact 

the bearer of an identity coded white, male, bourgeois, able-bodied, and heterosexual”.60 

Även Iris Marion Young uttrycker liknande tankar om det offentliga rummets 

identitetsmässiga kodning.61 Medan liberalismen har som sin själva hörnsten att 

människan genom rationalitet kan förstås som i grunden den samme, menar 

identitetspolitiker att just denna föreställning i själva verket rymmer en dold identitet 

med den ur maktsynpunkt starkaste individen som målbild. Den enligt identitets-

politiken fiktiva klyftan mellan privat och offentligt, som är oerhört viktig för Rawls, 

utgör ett exempel på vad som anses färgat av just den dominerande gruppens 

godtyckliga gränsdragningar för egen vinnings skull.62 

Snarare än den voluntaristiska inställning till grupptillhörighet som präglar 

liberalismen tar identitetspolitiken sin utgångspunkt i hur grupper är socialt skapade, i 

bemärkelsen att rörlighetsmöjligheten är låg eftersom placering i en specifik grupp sker 

genom kollektiva maktrelationer, inte genom individens medvetna beslut. Grupper 

befinner sig inte i ett egalitärt samspel, utan förtryck och privilegier (engelskans 

”privilege”) präglar gruppernas förhållande till varandra. I synnerhet betonas 

                                                 

57 Nilholm, 2007, s. 43. 
58 Henderson & Waterstone, 2008, s. 73. 
59 Nilholm, 2007, s. 38ff. 
60 Heyes, 2014. 
61 Young, 1990, s. 176  
62 Benhabib, 1996, s. 254f. 
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majoritetens förtryck av minoriteter och det avvikande. Ord som rasism och sexism 

söker fånga just detta, en grupps dominans över en annan. Identitetspolitiken blir 

strävan att utifrån individers upplevelse av förtryck söka skapa en delad, autentisk själv-

determinism.63 Idén om ”safe spaces”, som utvecklades ovan, är ett sätt att försöka 

hantera just dessa maktförhållanden mellan grupper. Trigger warnings utgör en 

möjlighet att jämna ut spelplanen mellan (och inom) olika grupper och skapa en miljö 

där de svagare gruppernas behov tillgodoses. Det bör poängteras att ”safe spaces” ofta 

ses som en pragmatisk lösning på ett teoretiskt problem, de är inte i första hand 

försvarade utifrån att det går att ställa sig över maktstrukturer helt, utan utifrån att 

maktstrukturer kan vara mer eller mindre påtagliga.64 

Trigger warnings är intimt sammankopplat med den syn på språk som präglar den 

postmoderna ansatsen vilken identitetspolitiken vilar på. Judith Butler är en av de som 

teoretiserat språket som något aktivt – som handlande. Hon utvecklar hur språk kan 

skada, inte minst namngivande och kategorisering av individer. Butler ger sig utifrån 

detta in i debatten om yttrandefrihet och beskriver Catherine MacKinnons inställning till 

pornografi, något som beskrivs som ett ”wound” som ”proclaims and effects the 

subordinated status of women”.65 Hon anser således att det bör förbjudas med hän-

visning till den amerikanska konstitutionens jämlikhetsprincip, vilken hon anser bör 

trumfa yttrandefrihet: (Butler om MacKinnon) ”she takes this discriminatory action to 

be more serious and severe than any spurious exercise of ’liberty’ or ’free expression’ 

on the part of the pornographic industry”.66 Här är konflikten med liberalismen således 

bråddjup. 

 

5.3 Specialpedagogiska perspektiv 

Ett sätt att exemplifiera tudelningen dessa två idétraditioner emellan, som anknyter väl 

till trigger warnings, är genom specialpedagogiska perspektiv. Trigger warnings förs 

ofta fram som ett möjligt medel för att säkerställa att alla ges undervisning anpassad för 

dem. På detta sätt anknyter de specialpedagogiska perspektiven till trigger warnings, 

samtidigt som de konkret fångar motsättningen mellan identitetspolitik och liberalism 

avseende rättvisa.67 

                                                 

63 Heyes, 2014. 
64 Heyes, 2014. 
65 Butler, 1997, s. 73. 
66 Butler, 1997, s. 73. 
67 Skolverket, 2012, s. 47ff.; Skolverket, 2014 s. 55. 
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Inom specialpedagogik finns två dominerande skolor, den kompensatoriska respektive 

den kritiska, där den kompensatoriska bygger på liberalism och den kritiska på 

identitetspolitik.68 Det kompensatoriska perspektivet placerar problemet med utebliven 

måluppfyllelse hos eleven. Elevgrupper som är problematiska identifieras och det söks 

neurologiska och psykologiska förklaringar till dessa problem. Detta mynnar sedan ut i 

testbara diagnoser som kommer med metoder för att lösa problemet i fråga.69 Denna 

kategorisering kan tyckas gångbar när det handlar om funktionsnedsättningar i termer 

av blindhet och dövhet, men blir mer problematisk när det rör sig om diagnoser som 

ADHD, läs- och skrivsvårigheter, utvecklingsstörning och posttraumatiskt stres-

syndrom. Därför finns diagnostiseringsverktyg, ett har redan introducerats ovan, 

nämligen DSM-5. Dessa byggs upp utifrån kriterier med större paraplybegrepp följda av 

andra underkategoriseringar. Diagnoserna anknyter i någon mån till normalfördelningar 

och kan exempelvis ställas utifrån avvikelse som är större än det förväntade, som två 

standardavvikelser. Nilholm beskriver ett potentiellt förfarande gällande diagnos som 

följer: 

 

man utgår ifrån en egenskap […] relaterar egenskapen till vad man kan förvänta sig utifrån andra 

mätbara egenskaper […], relaterar problemet till det dagliga livet […], avgränsar de som har störst 

problem med förmågan […] och utesluter alternativa förklaringar till problemet 
70

 

 

Detta mönster menar Nilholm är genomgående. Utifrån detta perspektiv skulle trigger 

warnings ges endast utifrån diagnostiserade fall av posttraumatiskt stressyndrom, men 

det går också att ifrågasätta skolans roll över huvud taget. Det kompensatoriska 

perspektivet kan tolkas som att hjälpen bör ske utanför skolans regi i fallet post-

traumatiskt stressyndrom, i synnerhet eftersom trigger warnings som metod kan 

ifrågasätts på naturvetenskaplig och psykologisk basis, vilket nämndes ovan. 

Argumentet är således: inga trigger warnings, för de fungerar inte – personer med post-

traumatiskt stressyndrom behöver få hjälp utanför skolan.71 Det kompensatoriska 

perspektivet tar tydligt utgångspunkt i liberalismen, där tanken är att utforma 

universella system där enskilda individer får sina problem identifierade och ges försök 

till korrigeringar, eller får försöka klara sig bäst de kan inom systemet (det tidigare 

                                                 

68 Flera benämningar förekommer, se Nilholm, 2005, s. 126. 
69 Nilholm, 2007, s. 25. 
70 Nilholm, 2007, s. 29. 
71 Veraldi & Veraldi, 2015, s. 5f. 
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ligger närmre Rawls form av liberalism). Tanken att människan, givet att de kan placera 

sig i Rawls hypotetiska okunskap, är en och densamme syns således i det 

kompensatoriska perspektivet genom identifiering av avvikare från en normalfördelad 

massa och rättvisa nås genom att etablera ett universellt system baserat på detta där 

avvikarna får anpassa sig. 

Det perspektiv på specialpedagogik som är en direkt reaktion mot det 

kompensatoriska perspektivet benämner Nilholm det kritiska. Reaktionen kan spåras till 

rötterna i identitetspolitiken.72 Kritik riktas mot hela fenomenet specialpedagogik, men i 

huvudsak mot de grundantaganden som görs av det kompensatoriska perspektivet om 

specialpedagogikens funktion och lämpliga utformning. Det rör sig om hur utebliven 

måluppfyllelse förklaras som ett patologiskt tillstånd hos eleven, genom differential-

diagnoser som tillskrivs objektiv status och hur de anses användbara för att råda bot på 

elevens problem. Det kritiska perspektivet ifrågasätter specialpedagogikens förmåga att 

hjälpa de diagnostiserade eleverna samt att disciplinen präglas av en påstått bristfällig 

framstegstanke. Kritiken är mycket fundamental i bemärkelsen att det till viss del rör sig 

om skilda epistemologiska ansatser, detta på grund av roten i identitetspolitiken. Värden 

ses därför av förespråkare till det kritiska perspektivet som det mest fundamentala i 

kunskapande och utbildning.73 Det kritiska perspektivet riktar utifrån detta långtgående 

kritik mot det kompensatoriska perspektivet, som anses förmedla värden som bör 

förkastas. Det är miljön, inte den enskilde, som bör anpassas. Mångfald präglar, och bör 

prägla elevskaran, varför skolan i demokratins namn måste anpassas för att anamma 

den. Specialpedagogik i kompensatorisk bemärkelse ersätts av inkludering och 

pedagogik för alla. Olikheter bör betraktas som en resurs. Diagnoser påstås vara en 

ursäkt för att kunna bibehålla ett bevisligen illa fungerande system, snarare än ett reellt 

försök att bemöta alla elever. Dessutom anses godtycklighet prägla såväl definitionerna 

av differentialdiagnoser som processen med att ställa dem. Trigger warnings sett ur ett 

kritiskt perspektiv kan ses som ett sätt att anpassa skolan som miljö till de som utifrån 

ett kompensatoriskt perspektiv skulle definierats som avvikare. Istället för särlösningar 

anpassas hela den pedagogiska miljön för att vara så inkluderande som möjligt och 

därmed säkerställa rättvisa. Synen på diagnoser gör dessutom att det fokus på PTSD 

som präglar det kompensatoriska perspektivet saknas. 

                                                 

72 Nilholm, 2007, s. 47f. 
73 Nilholm, 2007, s. 47. 
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Dessa teoretiska perspektiv kommer att appliceras på uppsatsens resultat i en 

efterföljande analysdel. Jag kommer att ta fasta på själva elementen i 

argumentationerna, som påståenden och argument, men också språket i 

argumentationerna genom specifika formuleringar där debattörerna närmar sig 

respektive pols sätt att tala om rättvisa. 

 

 

6 Material och avgränsningar 

Detta kapitel avser klargöra vilket material som använts, hur detta togs fram samt varför 

urvalet skedde på detta sätt. 

Frasen ”den svenska offentliga debatten” är bärande i undersökningen och är 

medvetet formulerad så att något specifikt medium inte inkluderas i syftet. Huvud-

alternativet i termer av urval hade varit att endast undersöka de största svenska 

tidningarna, likt Franzén och flera andra som forskat på liknande ämnen tidigare. Att en 

bredare empirisk ansats än så togs beror på att personer som förespråkar trigger 

warnings i huvudsak kommit till tals i andra kanaler än tidningar. De ledarsidor och 

krönikor som skrivits om fenomenet innehåller så gott som uteslutande kritik. Dessa 

tidningsartiklar är fortfarande en del i materialet, men utgör det inte som helhet. För att 

få en bild av bägge sidor i debatten krävdes att ytterligare material inkluderades. Därför 

kom utöver tidningsartiklar även radioprogram och TV-inslag att användas. Trigger 

warnings har debatterats vida på internet, men för att nå en hanterbar mängd material, 

samt säkerställa att inläggen som analyseras nått en bred massa, valdes bloggosfär och 

andra delar av internet bort till förmån för etablerade medier. 

Materialet samlades in genom att ett stort antal av Sveriges tidningars, tv-kanalers 

och radiostationers hemsidor internt genomsöktes med hjälp av Google.74 Listan på 

genomsökta hemsidor, samt vilket datum sökningen genomfördes, finns i Bilaga 1.75 

Resultat som hade ett annat huvudtema än trigger warnings (eller triggervarning), och 

således endast nämnde begreppet, bortsågs ifrån.76 En risk med att söka på detta sätt är 

att material som berör trigger warnings, men aldrig explicit nämner det, missas. Det 

                                                 

74 Sökningen genomfördes genom Googles funktion för sökning på enskilda hemsidor där exempelvis kommandot 

site:aftonbladet.se ”trigger warnings” kommer att söka efter frasen på Aftonbladets hemsida. 
75 Bilaga 1. 
76 I huvudsak rör det sig om korta referenser till när Ebba Bush Thor nämnde trigger warnings i sitt första tal som 

partiledare. Artiklarna har då ett helt annat fokus och utgör inte inlägg i debatten om trigger warnings. 
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finns dock anledning att tro att få artiklar diskuterar ett ämne som så tydligt knyts till ett 

specifikt begrepp utan att explicit nämna det, även om risken naturligtvis finns. 

Efter denna sökning strukturerades debatten så att artiklar som interagerade med 

varandra på något sätt gjordes till kluster. En begynnande artikel identifierades vilken 

orsakat texter i respons, denna är således en början på ett kluster där somliga artiklar är 

direkt kritik och andra kommentarer. Somliga texter interagerar med såväl den 

begynnande artikeln som med andra artiklar i klustret. De undersökta artiklarna utgörs 

av två kluster, men de är till stor del överlappande. Detta med anledning av att det är 

Jenny Westerstrands artikel i Dagens Nyheter, som nämndes ovan, som utgör den 

begynnande artikeln i det första klustret och ett radioinslag från P1 där Westerstrand 

och en av hennes kritiker intervjuas som en uppföljning på deras korrespondens som 

utgör starten på det andra. Alla artiklar nämner inte Westerstrands Dagens Nyheter-

artikel (därav två kluster), men allt det undersökta materialet har alltså en direkt 

koppling till antingen Westerstrands artikel i Dagens Nyheter, eller till P1:s radioinslag 

om Westerstrands artikel och svaren på denna. 

Motivet till urvalet är att detta gav en möjlighet att få båda sidor i debatten, 

samtidigt som det fångade betydelsefulla texter för debattens fortgång. Ett slump-

mässigt urval av samtliga artiklar gick bort på grund av snedfördelningen som nämndes 

ovan. Ett alternativt strategiskt urval hade varit att endast ta de texter som var början på 

kluster, men detta hade gett samma resultat som ett slumpmässigt urval genom att mer 

eller mindre utradera representationen av förespråkare för trigger warnings. Utan att 

ambitionen varit en helt jämn fördelning mellan respektive sida, det är fortfarande en 

liten övervikt mot kritikerna, gjorde urvalet dock att båda sidor blev möjliga att 

analysera. Det valda materialet gav en mer sammanhängande debatt att analysera och 

gav dessutom ett tydligt fokus på den svenska debatten, eftersom Westerstrand tydligt 

tar utgångspunkt i svensk utbildning. De artiklar som omgav Westerstrands och P1:s 

inslag visade sig vara väl i linje med en rimligt materielmängd. 

 

 

7 Argumentationsanalys 

För att säkerställa god validitet utifrån uppsatsens syfte att beskriva argumentation, föll 

metodvalet på en form av kvalitativ textanalys. Mer precist rör det sig om Stephen 

Toulmins version av argumentationsanalys, som nu skall redogöras för. 
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Toulmins schema har ett antal begrepp som tillsammans fångar en argumentation. För 

att förstå dessa är det av stor betydelse att veta hur Toulmin tänker sig att argumentation 

går till och i vilket sammanhang han skrev den bok som lagt grund för att metoden nått 

så stor spridning. Sigrell beskriver det som att Toulmin delvis kom med en reaktion mot 

den för tiden (och till stor del fortfarande) dominerande metoden pro et contra. Istället 

för den rigorösa lista som tidigare konstruerats med hjälp av pro et contra, med en 

identifierad tes i toppen följt av argument för och emot, förespråkar Toulmin skapandet 

av ett schema som ska vara mer ”interaktivt och dynamiskt”, med Sigrells ord.77 

Toulmin tänker sig att argumentation bygger på att en presumtiv åsikts-motståndare 

skall förflyttas av sändaren från en position till en annan. Detta låter sig dock inte göras 

om sändaren inte möter mottagaren på en punkt de kan dela, vad Bergström och Boréus 

översätter till argument och som ursprungligen benämns ”data” av Toulmin.78 Att 

Toulmin benämner det data indikerar att han tänker sig att det är någon form av 

faktatillstånd som mottagaren kommer att kunna acceptera.  Vad som däremot inte är 

säkert är att mottagaren accepterar att argumentet har en nog god koppling till sändarens 

påstående, eller ”claim” med Toulmins originalterminologi – en person kan med 

enkelhet hålla med om att det finns fattiga människor, men det leder inte automatiskt till 

att de är för en förändrad fördelningspolitik. För detta krävs en premiss, eller ”warrant”. 

Tanken är att sändaren binder samman argument med påstående genom att förmedla 

varför argumentet bör få mottagaren att anamma påståendet. Premissen i exemplet med 

fattigdom skulle kunna vara att fördelningspolitik är ett bra sätt att råda bot på 

fattigdom. Dessa tre begrepp är den grundstruktur som Toulmin hävdar finns med i all 

argumentation.79 

Utöver grundstrukturen finns det ytterligare tre begrepp som nyanserar schemat. 

På samma sätt som det inte är givet att mottagaren accepterar argumentet och därmed 

kräver en premiss, är det inte givet att mottagaren anammar premissen i det specifika 

fallet. Då krävs ett premissargument, eller ”backing”, vilket förklarar varför mottagaren 

skall acceptera premissen i just detta fall. Utifrån exemplet kan detta sägas vara att 

fördelningspolitik historiskt sett visat sig vara effektivt för att minska fattigdom. Alla 

dessa fyra begrepp handlar i någon mån om att sändaren trycker på och försöker visa 

hur positionen är överlägsen mottagarens, men Toulmin tänker sig att det dessutom kan 

                                                 

77 Sigrell, 2001, s. 51. 
78 Bergström & Boréus, 2005, s. 109f. 
79 Sigrell, 2001, s. 50ff.; Bergström & Boréus, 2005, s. 164ff. 
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förekomma påståenden som skall understryka sändarens rationalitet. Det kan för det 

första röra sig om ett villkor, ”rebuttal”, där sändaren uttrycker att påståendet förvisso är 

rimligt, men inte ovillkorligen. Det finns scenarion när påståendet inte gäller. Utifrån 

exemplet: fördelningspolitiken fungerar, om den nu inte genomförs på ett icke önskvärt 

sätt så att de fattigas motivation att skaffa arbete minskas. För det andra kan också en 

styrkemarkör förekomma, ”qualifier”, där sändaren uttrycker hur säker den är på sitt 

påstående. Om formuleringen lyder: ”det är helt säkert att…” kontra ”det är rimligt att 

anta” kan detta få konsekvenser för sändarens möjlighet att påverka mottagaren.80 

Sigrell har gett varje begrepp sin egen fråga, för att underlätta förståelsen: 

 

 Påstående: Vad vill sändaren få mottagaren att hålla med om? 

 Argument: Vad bygger sändaren påståendet på? 

 Premiss: Hur kommer mottagaren från argument till påstående? 

 Premissargument: Hur vet man att premissen gäller i det här fallet? 

 Villkor: När gäller inte påståendet? 

 Styrkemarkör: Hur säker är sändaren på påståendet?81 

 

Schemat går att presentera grafiskt och ser då ut som följer: 

 

 

 

Metoden är dynamiskt i den bemärkelse att det kan konstrueras scheman som är såväl 

seriella som hierarkiska. Seriella scheman innebär att flera argumentationskedjor, 

(argument, premiss, premissargument, villkor, styrkemarkör) leder till ett och samma 

                                                 

80 Sigrell, 2001, s. 50ff. 
81 Sigrell, 2001, s. 52. 
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påstående. Hierarkiska scheman bildas genom att en argumentationskedjas påstående är 

nästa kedjas argument för ett nytt påstående.82 Detta gör att tesbestämmandet, som är 

oerhört centralt i pro et contra och andra liknande argumentationsanalyser, inte får 

samma betydande inflytande på analysarbetet. Vilket påstående som helst kan vara 

början på en argumentationskedja som sedan avslöjar ytterligare kedjor. Toulmins 

metod ger därmed en klar fördel jämfört med konkurrerande metoder i att den lämpar 

sig väl för annat än endast välstrukturerad text, som muntliga debatter.83 

Svagheter i metoden finns framförallt gällande reliabilitet och intersubjektiv pröv-

barhet, mer precist i svårigheten att skilja mellan de olika elementen och det tolknings-

arbete som är en nödvändighet i argumentationsanalys. Teoretiska utläggningar och 

fabricerade exempel, som de ovan, kan göra sådant tydligt som i en verklig textanalytisk 

situation visar sig höljas i dunkel. Just det faktum att grundstrukturens element alltid 

finns med leder med logisk nödvändighet till att de delar som inte finns explicit finns 

implicit. Argument och påstående är vanligen explicita, medan premissen enligt 

Toulmin mest troligen är implicit. Sigrell talar dock om hur alla olika begrepp 

potentiellt kan vara implicita (om än inte samtidigt).  Relationen mellan explicita 

respektive implicita element i argumentationen luckras upp i mötet med somliga texter. 

Ett exempel på detta är att påståenden inte sällan är underförstådda. Vidare kan 

premisser i allra högsta grad vara explicita och då underbygga implicita argument.84 

Detta medför metodologiska komplikationer, men också möjligheter. Att kunna se det 

implicita i en argumentation utgör metodens stora fördel. Underförståddheter, det som 

tas för givet, är viktigt för att förstå två idétraditioner som tar sin utgångspunkt i just 

skilda grundantaganden, varför metoden lämpar sig väl i kombination med min under-

söknings teori.  Metoden ställer dock krav på forskaren och forskningsprocessen på 

grund av fokuset på det underförstådda – att underbygga det implicita är en diger 

uppgift och därför krävs ett medvetet och fortlöpande resonemang. Citat för att under-

bygga tolkningarna är således centralt i undersökningen.85 Det bör i sammanhanget 

också påpekas att tolkningselement på intet sätt är unikt för min valda metod – 

forskning i allmänhet, och grenen textanalys i synnerhet, präglas ständigt av tolkning. 

 

 

                                                 

82 Sigrell, 2001, s. 52. 
83 Sigrell, 2001, s. 52. 
84 Sigrell, 2001, s. 53f. 
85 Sigrell, 2001, s. 110f. 
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8 Resultat 

Uppsatsens resultat presenteras som scheman utifrån ovan beskrivna metods 

föreskrifter. Nedanstående scheman läses lämpligen i den ordning begreppen 

presenterades i metodkapitlet, med utgångspunkt i ett påstående, följt av argumentet för 

påståendet i fråga och sedan kronologiskt från vänster med premiss, premissargument, 

styrkemarkör och villkor. Varje schema har en efterföljande kommentar med citat från 

artiklarna i fråga. 

 

8.1 Egofokus försvårar universitetsstudier 

 

 

8.1.1 Kommentar 

I debattartikeln ”Egofokus försvårar universitetsstudier”, som kom att få mycket upp-

märksamhet (vilket kommer visa sig nedan), skriver Jenny Westerstrand om sina 

upplevelser som universitetslärare på Uppsala Universitet i allmänhet och en konferens 

hon närvarat på i synnerhet.86 Majoriteten av texten ägnas åt att argumentera för 

påståendet att universiteten är drabbade av populistisk identitetspolitik. Westerstrand 

talar om ett ”antidiskrimineringsparadigm” och hur detta lett till en ”fixering vid 

                                                 

86 Westerstrand, 2015-02-10. 
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identiteter/kategorier”.87 Detta utgör enligt Westerstrand missanvändning av samhälls-

vetenskapliga begrepp. Om trigger warnings specifikt skriver hon: ”Det betyder att 

kontroversiella texter märks i litteraturlistan så att studenten kan förbereda sig på att bli 

upprörd. Det kallas ’trygga rum’”.88 Förespråkandet för trigger warnings och trygga rum 

är argumentet för att identitetspopulism är ett faktum. Gällande premissen, att trigger 

warnings utgör populistisk identitetspolitik, anför Westerstrand följande premiss-

argument: 

 

Knyter vi dessa tecken till den identitetspolitiska boomen […] ser [jag] spår av den populism som 

fått fart i Sveriges politiska, kulturella och mediala landskap. I populistens universum utgör ”rätt” 

och ”fel” polerna kring vilka en orienterar sig. Berättelsen om den rättmätiga kampen är 

framträdande, en kamp som hindrats av andra – makten – men som nu ska få sin plats. 

Beskrivningar av ”de andra” är en central del av den egna självbilden. Underdogen är kung.
89

 

 

Den påstådda populismen blir sedan argumentet i en ny kedja, vilken mynnar ut i 

påståendet att akademiker ”kanske borde […] praktisera lite olydnad”.90 Detta utifrån 

premissen att utbildning inte ska vara trygg.91 Premissargumentet består i att om 

trygghet tillåts vara ledord vrids utbildningens fokus till den enskildes identitet och 

bekräftelse, och bort från utbildningens kärna i kunskapsinhämtande och mötet med 

idéer. Vidare tar hon upp akademikers utsatta situation där de är hårt bevakade och 

konstant förväntas putsa på sitt CV, något som enligt Westerstrand är skadligt för såväl 

akademikerna som utbildningen. Hon kopplar detta till trigger warnings, som därmed 

utgör en del i akademikers skadliga situation. Hon avslutar artikeln med orden: ”[kanske 

borde vi] Efterfråga allt annat än trygga rum? Ett rum för aktion, där det vi gör 

definierar oss mer än dem vi säger oss vara”.92 Westerstrand betonar här hur trigger 

warnings och liknande är negativt för utbildning, och således borde bemötas med en 

motreaktion. 

                                                 

87 Westerstrand, 2015-02-10. 
88 Westerstrand, 2015-02-10. 
89 Westerstrand, 2015-02-10. 
90 Westerstrand, 2015-02-10. 
91 Menandes i bemärkelsen som ”tryggt rum” avser trygghet, se ovan  i tidigare forskning om ”safe space”. 
92 Westerstrand, 2015-02-10. 
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8.2 Avståndet mellan oss växer, Jenny Westerstrand 
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8.2.1 Kommentar 

Madeleine Eriksson och Sarah Häggdahl, två studenter vid Uppsala Universitet där 

Westerstrand arbetar, har skrivit ett svar på hennes debattartikel som publicerades av 

tidningen Feministiskt Perspektiv, titulerad Avståndet mellan oss växer, Jenny 

Westerstrand.93 I denna argumenterar de för trygga rum och trigger warnings. 

Texten tar genomgående sin utgångspunkt i maktstrukturers betydelse för 

samhället som helhet och utbildning i synnerhet. Detta utgör det första påståendet. 

Argumentet består i det postulat som strukturers existens utgör i teoribildningar som 

ägnar sig åt maktanalys. Premissen blir att litteraturen utgör en del i samhället och 

således också bär på dess maktstrukturer, vilket underbyggs med premissargumentet att 

det förekommer rasism och transfobi i kurslitteratur, eftersom böckerna är skrivna av 

priviligierade personer: ”Särskilt då vi vet att texter som behandlar dessa ämnen, precis 

som vilka akademiska eller historiska texter som helst, också (oftast) är skrivna av 

privilegierade personer vars anspråk på sanning enligt oss (och kritiska studier) måste 

tillåtas att ifrågasättas”.94 Detta leder vidare till att Eriksson och Häggdahl betonar 

elevernas möjlighet att vara kritiska till sin egen utbildning och i synnerhet litteraturen 

de möter: ”Inom Genusvetenskap får vi som studenter, mer än vid någon annan 

institution, lära oss att hela tiden se med kritisk blick, vare sig det gäller litteratur, konst, 

forskning eller vetenskapligt vedertagen fakta”.95 De utvecklar hur denna kritiska blick i 

huvudsak finns till för att hantera de maktstrukturer som finns och ge utrymme för fler 

röster: ”Det handlar således inte om, som du menar, att studenter är oförmögna att 

hantera vissa texter som historiska dokument. Det handlar om att inte svälja en 

historieskrivning som saknar röster som tystats till förmån för det vita, västerländska 

tunnelseendet”.96 

I linje med detta efterfrågar de båda skribenterna trygghet i en utbildningskontext, 

något som anförs som ett villkor för handlande, tvärt emot Westerstrands 

argumentation: ”du förstår trygghet och aktion som motsatspar. För oss är det ingen 

motsättning. Trygghet är en förutsättning för handlingsutrymme och att gå till aktion”.97 

Ett rum som inte tar sin utgångspunkt i trygghet, skapar trygghet åt de mest 

priviligierade. Ett av de två överordnade påståendena använder såväl detta som 

                                                 

93 Eriksson & Häggdahl, 2015-02-23. 
94 Eriksson & Häggdahl, 2015-02-23. 
95 Eriksson & Häggdahl, 2015-02-23. 
96 Eriksson & Häggdahl, 2015-02-23. 
97 Eriksson & Häggdahl, 2015-02-23. 
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påståendet om att litterära verk bör sättas i sin samtid, för att belägga att det kan vara 

korrekt att radera delar av litteratur som bedöms vara förtryckande: ”Att radera rasism 

från ett historiskt verk är inte att förneka historien, det är att sätta verket i samtiden”.98 

Bland annat nämns hur censuren av Pippi utgör ett gott exempel. Trigger warnings kan 

utgöra en hjälp i detta företagande. 

 Avslutningsvis kontrar Eriksson och Häggdahl Westerstrands påstående om att 

trigger warnings och trygga rum bygger på felanvändningar av samhällsvetenskapliga 

begrepp, och påstår istället att det är Westerstrand som missanvänder i synnerhet andra-

görande, vilket befästs med följande styrkemarkör: ”Detta följer dessvärre inte den 

logik som existerar inom analysbegreppet ’andragörande’: kungen kan aldrig vara 

underdog”.99 Eriksson och Häggdahl menar således att de inte alls står för populism, de 

använder begreppen på ett helt adekvat sätt, till skillnad från Westerstrand. 

 

8.3 Studenter kräver trigger warnings 

8.3.1 Westerstrand 

 

 

 

8.3.2 Kommentar 

Godmorgon världen! i P1 har gjort en uppföljning av ovan korrespondens Westerstrand 

och hennes studenter sinsemellan, benämnd Studenter kräver trigger warnings.100 

Westerstrand är således återigen med, precis som en av studenterna, Madeleine 

Eriksson. Westerstrands argumentation känns till stora delar igen från hennes debatt-

artikel, det är med anledning av den som hon medverkar i programmet, men den är inte 

identisk. I inslaget är påståendet att akademin inte är till för att man ska må bra: 

 

                                                 

98 Eriksson & Häggdahl, 2015-02-23. 
99 Eriksson & Häggdahl, 2015-02-23. 
100 Rothschild, 2015-06-09. 
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Man ställde förväntningar på akademin att man skulle komma dit och kunna må bra […] Det är 

inte den platsen där jag känner så. Det är en arena för en massa andra saker och i slutändan ska det 

vara positivt, hoppas jag, men den här lugna trygga atmosfär man verkade vilja frammana den 

sätter inte jag i samband med lärande och progression och utveckling, utan det tycker jag är lite 

kris och panik.
101

 

 

Westerstrand betonar hur akademin borde vara en plats för att läsa så mycket som 

möjligt och vrida och vända på texter, där premissen blir att detta vridande och 

vändande står i kontrast till fokus på välmående. 

 

8.3.3 Eriksson 

 

 

8.3.4 Kommentar 

Madeleine Eriksson var som sagt även hon representerad ovan, men precis som 

Westerstrand kommer det fram ytterligare argument i radioinslaget. Eriksson utvecklar 

ytterligare sina tankar om trygga rum och dess relation till åsikts- och yttrandefrihet: 

 

Jag tror heller inte att det finns en poäng i att tillåta alla fria tankar om det skulle exkludera eller 

marginalisera vissa människor och tänker man på det på det sättet att ett tryggt rum … eller har 

                                                 

101 Rothschild, 2015-06-09. 
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man ett behov av att uttrycka vissa tankar som är problematiska så är det kanske någonting som 

behöver ses över.
102

 

 

Här finns två påståenden, för det första att det inte finns något egenvärde i att tillåta fria 

tankar (en möjlig tolkning är uttrycket av dem), med argumentet att fria tankar kan 

exkludera och marginalisera människor. Inkludering är således viktigare än yttrande- 

och åsiktsfrihet, lyder premissen. Det avslutande påståendet, med tillhörande styrke-

markör, är att om personer har ett behov av att uttrycka vissa åsikter som är 

problematiska, så bör det ”kanske ses över”.103 Premissen blir att marginalisering och 

exkludering av människor kan vara anledning att ”se över” åsikter och uttryck. Vad ”ses 

över” syftar på mer specifikt framkommer inte explicit i inslaget, men kontexten 

indikerar att det rör sig om någon form av censur.104 

 

8.4 Erik Helmerson: Att plugga är att bli utmanad 

 

 

8.4.1 Kommentar 

Erik Helmerson är journalist på Dagens Nyheter och har skrivit en ledare, Erik 

Helmerson: Att plugga är att bli utmanad, som en reaktion på Jenny Westerstrands 

                                                 

102 Rothschild, 2015-06-09. 
103 Rothschild, 2015-06-09. 
104 Rothschild, 2015-06-09. 
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ovan nämnda artikel.105 I den påstår han att studenter är självupptagna och bräckliga, 

eftersom de efterfrågar trigger warnings och trygga rum. För att stärka premissen om att 

trigger warnings utgör ett exempel på just självupptagenhet och bräcklighet framför 

Helmerson exempel från USA som premissargument: ”Föreläsare och teaterpjäser 

stoppas för att deras budskap kan verka stötande, kurser tvättas på politiskt 

kontroversiellt innehåll och en vida spridd ledartext […] talar ilsket om att […] 

Forskning som ’befrämjar förtryck’ bör inte vara tillåten”.106 Helmerson framför dock 

ett villkor, i form av att poängtera att det rör sig om få elever (om än ett ökande antal): 

 

Som alltid i dessa sammanhang är det viktigt att påpeka att Westerstrands artikel inte handlar om 

alla studenter, inte ens en stor minoritet. De flesta gör väl som de alltid gjort, de går på 

föreläsningar och skriver tentor så gott de kan. Det finns alltid en fara i det som kallas anekdotisk 

evidens. Problemet är att anekdoterna börjar bli många nu, och evidensen därmed kanske något 

starkare.
107

 

 

Helmerson påstår sedan, med påståendet om studenters bräcklighet som argument, att: 

”Kanske borde vi bara förse samtliga svenska universitet med en och samma trigger 

warning, en enda, som gör alla de andra onödiga: ’Om du studerar här riskerar din 

nuvarande världsbild att skakas i grunden. Det är en stor del av poängen’”.108 Premissen 

är implicit, men skulle kunna sägas vara att personer som vill göra utbildning till trygga 

rum genom trigger warnings skall anse sig varnade, och om de inte hörsammar denna 

varning bör de ägna sig åt något annat än utbildning. 

 

8.5 Varningshysterin har nått våra universitet 

 

 

 

                                                 

105 Helmersson, 2015-02-16. 
106 Helmersson, 2015-02-16. 
107 Helmersson, 2015-02-16. 
108 Helmersson, 2015-02-16. 
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8.5.1 Kommentar 

Björn Barr, krönikör på Expressen, har skrivit en krönika titulerad Varningshysterin har 

nått våra universitet.109 Efter en inledning tillägnad språkets historiska ställning, bland 

annat med citat från Johannesevangeliets inledande kapitel, argumenterar han för faran 

med trigger warnings, huvudsakligen utifrån Westerstrands debattinlägg. Två 

påståenden kan urskiljas i texten, för det första att vissa grupper i samhället: ”odlar en 

närmast arkaisk syn på textens inneboende potential”, där trigger warning är det som 

avses.110 Med ord som ”tas i besittning” och ”bli förtrollad” tydliggör Barr hur trigger 

warnings står för en överdriven syn på texters potentiella makt.111 

För det andra utgör trigger warnings en fara: ”Det är förstås behjärtansvärt att 

några fortfarande värnar om vår mentala hälsa på internet, men det är en omtanke som 

kopplar stryptag på samtiden”.112 Argumentet för detta utgörs av Westerstrands 

beskrivning av universitetet där känslor beaktas i för hög utsträckning, vad Barr kallar 

en ”varningshysteri”.113 Trigger warnings beskrivs som: ”Studenter vill ha 

förhandsinformation om kontroversiella texter så att de hinner förbereda sig på den 

annalkande känslostormen”.114 Premissen i argumentationskedjan är således att trigger 

warnings sätt att skydda känslor i universitetssammanhang utgör ett ”stryptag på 

samtiden”.115 

 

                                                 

109 Barr, 2015-05-17. 
110 Barr, 2015-05-17. 
111 Barr, 2015-05-17. 
112 Barr, 2015-05-17. 
113 Barr, 2015-05-17. 
114 Barr, 2015-05-17. 
115 Barr, 2015-05-17. 
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8.6 Att undvika triggers kan förvärra posttraumatisk stress 

 

 

8.6.1 Kommentar 

Lisa Magnussons artikel Att undvika triggers kan förvärra posttraumatisk stress, ett 

citat från vilken inledde uppsatsen, har blivit publicerad i ett antal tidningar, då den är 

skriven av en liberal tankesmedja där Magnusson arbetar.116 Den för undersökningen 

valda artikeln är publicerad i Sundsvalls tidning, men det enda som skiljer tidningarna 

emellan är rubriceringen. 

 Textens inleds med en kort beskrivning av PTSD, inte olik den summering som 

gjordes ovan i denna studies bakgrundskapitel. I artikel finns sedan två huvudsakliga 

                                                 

116 Magnusson, Sundsvalls Tidning, 2015-07-06; Magnusson, Blekinge Läns Tidning, 2015-07-06; Magnusson, 

2015-10-17. 
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påståenden: att trigger warnings är farliga och att de är kontraproduktiva givet deras 

syften. Det tidigare bygger delvis på ett underordnat påstående om att trigger warnings 

motverkar utbildningens syfte, så som Magnusson förstår det. Argumentet är att trigger 

warnings försöker skapa trygga rum, medan Magnusson hävdar att utbildningen bör 

sätta: ”marken under ens fötter i gungning på ett sätt som stundtals gör en rent 

illamående”.117 Detta utgör således det första argumentet för att trigger warnings är 

farligt. Det andra utgörs av att trigger warnings utgör en smittsam överkänslighet, där 

Westerstrands artikel är den huvudsakliga utgångspunkten, men även artiklar från 

USA:s universitet med exempel på vad som censurerats där: 

 

Vägen till helvetet är inte bara stensatt med goda föresatser, den är därtill brant sluttande. I USA 

har studenter bland annat ifrågasatt föreläsningar på obehagliga teman, motsatt sig att läsa 

sexistiska och rasistiska skildringar i allt från gamla grekiska myter till modern litteratur, samt gått 

till storms mot en staty vars brist på klädsel kan trigga dem som blivit våldtagna.
118

 

 

Det avslutande påståendet är att trigger warnings är kontraproduktivt: 

 

Ifall de hade läst på skulle de ha vetat att PTSD bara förvärras om man undviker triggers. Att den 

enda kända boten faktiskt är att utsätta sig för rädslan, ge traumat fingret. Men så handlar väl detta 

mindre om verkligt svåra upplevelser, och mer om moralkonservatism, om en sönderklemad 

medelklass som tror sig ha rätt till en tillvaro utan kanter.
119

 

 

PTSD botas alltså endast genom att utsätta sig för sina triggers. Premissen utgörs av att 

trigger warnings syfte är att bota PTSD, men hindrar det enda som kan åstadkomma 

syftet. Förklaringen finner Magnusson i att trigger warnings i huvudsak handlar om 

medelklassens försök att försvara sin egen bekvämlighet – det är inte personer som lider 

av PTSD som faktiskt efterfrågar varningarna.120 

 

8.7 Den nya lättkränktheten 

Under Almedalsveckan 2015 anordnade SVT-forum en debatt mellan Sakine Madon 

och Irene Molina. Molina är professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet och 

Madon är ledarskribent för Expressen och politisk redaktör för Norran. Temat för 

                                                 

117 Magnusson, Sundsvalls Tidning, 2015-07-06. 
118 Magnusson, Sundsvalls Tidning, 2015-07-06. 
119 Magnusson, Sundsvalls Tidning, 2015-07-06. 
120 Magnusson, Sundsvalls Tidning, 2015-07-06. 
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debatten var ”den nya lättkränktheten”, men ett delavsnitt mot slutet handlade om 

endast trigger warnings.121 I egenskap av ledarskribent på Expressen skrev Madon dagen 

efter en text i Expressen. Då hennes argumentation i debatten och i ledaren är mycket 

lika har jag valt att fokusera på endast Irene Molinas argumentation i detta avsnitt, för 

att sedan presentera Madons argumentation utifrån hennes text i Expressen i näst-

kommande avsnitt. 

 

 

 

 

                                                 

121 Nyman, 2015-07-02. 
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8.7.1 Kommentar 

Irene Molina har tre huvudsakliga påståenden i debatten. För det första är hon emot 

termen ”lättkränkt”, för det andra anser hon att trigger warnings och censur kan vara 

positivt och för det tredje att liberala debattörer felaktigt ger yttrandefrihet prioritet över 

demokratiska värden. Det första påståendet har som argument att formuleringen lätt-

kränkt bär på konnotationer om en överkänslighet från den kränktes sida. Molina ser 

istället kränkningarna som helt legitima svar på maktutövning: 

 

Molina: Att kalla detta för den nya lättkränktheten är i sig maktspråk, en form av maktspråket. 

Moderator: På vilket sätt då? 

Molina: Därför att lättkränkta det läser man i begreppet att man är lite överkänslig och att man 

egentligen borde tåla att bli utskrattad offentligt, till exempel.
122

 

 

Hon menar att nya röster har börjat kunna höras i svensk politik och det är detta som 

benämns som lättkränkthet: 

 

Jag ser att det är ett uttryck av ett nytt maktlandskap som börjar visa upp sig där de som har blivit 

kränkta i generationer under en lång historiskt tid så att säga, nu har tagit sig rätten att prata 

offentligt och visa upp detta, man ger igen, man reagerar, och det ser jag som bara positivt.
123

 

 

                                                 

122 Nyman, 2015-07-02.  
123 Nyman, 2015-07-02. 
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Makt är mycket fundamentalt i Molinas argumentation, den är återkommande och även 

om den första argumentationskedjan inte explicit binder samman med någon annan bör 

det ses som ett grundantagande som är genomgående. Det andra påståendet underbyggs 

med argumentet att censur, genom till exempel trigger warnings, kan innebära att sätta 

ett verk i samtiden, vilket tydligt återkopplar till just makt. Molina menar att det handlar 

om att göra upp med tidigare maktutövning som gav uttryck för problematiska åsikter: 

 

att censurera, eller att göra upp med vissa problematiska historiska praktiker, är inte att sudda bort 

[…] vi skriver historia här och nu också, varför ska vi återupprepa samma historia hela tiden och 

förvägra oss själva möjligheten att förändra samhällsklimatet, samhällsförhållanden, 

maktförhållanden och så vidare? Det handlar inte om att sudda bort, det handlar om att visa upp att 

den här historiska berättelsen, den är problematisk.
124

 

 

Ett ytterligare argument är att reaktioner som censur och trigger warnings kan ha en 

renande effekt på det offentliga rummet och motverka kränkningar. Det avslutande 

påståendet har återigen att göra med makt. Molina argumenterar för begränsad yttrande-

frihet med hänvisning till att den inte bör kunna användas för att kränka människor, 

vilket står i strid med demokratiska värderingar: ”jag tänkte att jag citerar en kollega till 

mig som heter Helena Namli som är professor i etik som jag tyckte sa det på ett briljant 

sätt: ’yttrandefriheten kan inte tolkas som rätten att vräka ur sig vad som helst i dess 

namn’”.125 Molina gör således en prioritering av demokratiska värden över yttrande-

frihet. Här är makten åter närvarande: marginaliserade gruppers underordnade makt-

position gör att de behöver skydd från den ohämmade yttrandefriheten, de behöver ges 

tillfälle till självförsvar genom lagstiftning, trigger warnings och andra åtgärder. På en 

direkt fråga om trigger warnings ger Molina följande premissargument för ovan 

premiss: 

 

Det har vi i Sverige nu också. Jag jobbar ju väldigt aktivt med likavillkorsarbete på Uppsala 

universitet. Vi har ett råd för lika villkor, vi försöker sprida ut just detta att vi måste ju ha 

litteraturlistor, vi måste se till att kunskapen vi producerar på universiteten lever upp till dagens 

demokratiska värden. Vi kan inte i namnet av vetenskap eller av yttrandefrihet eller vad det nu kan 

vara så att säga acceptera eller legitimera att människor kränks.
126 

 

                                                 

124 Nyman, 2015-07-02. 
125 Nyman, 2015-07-02. 
126 Nyman, 2015-07-02. 
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Här kopplar Molina alltså begränsningar av yttrandefriheten genom trigger warnings till 

skolans likabehandlingsuppdrag. 

 

8.8 Yttrandefriheten måste gå före sårade känslor 

 

8.8.1 Kommentar 

Som nämndes tidigare skrev Sakine Madon dagen efter debatten en ledare i Expressen, 

med titeln Yttrandefrihet måste gå före sårade känslor. Texten är väl i linje med hennes 

argumentation i debatten, men nedan kompletteras ledaren med delar av hennes 

argumentation i TV-inslaget för att fånga den än bättre. 

Madon är emot trigger warnings eftersom hon anser att de utgör en begränsning 

av yttrandefriheten, en för henne fundamental aspekt av alla demokratiska samhällen: 

”man får vara en kränkande idiot i fria samhällen. Det är tillåtet. […] Sedan kan vi 

diskutera om all humor eller alla uttryck är trevliga eller lämpliga – även motreaktioner 

ingår i yttrandefriheten – men vi kan inte förbjuda uttryck med hänvisning till kränkta 
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känslor”.127 Trigger warnings hot mot yttrandefriheten underbyggs med ett påstående 

som Madon ger uttryck för i såväl debatten som ledaren: att trigger warnings ställer 

kränkta människors känslor mot yttrandefriheten. Argumentet för detta är att 

kränktheten saknar gräns, alla blir kränkta av olika saker och börjar det lagstiftas utifrån 

känslor finns det därför ingen hejd: 

 

Låt mig försöka förklara vad det är som får liberaler att reagera. När människor som kränks, i 

meningen såras eller känner obehag, vill inskränka det fria ordet blir det trassligt. Eftersom alla 

kan känna sig sårade av något, skulle en anpassning till allas sårade känslor innebära att vi inte 

snart har någon yttrandefrihet kvar.
128

 

 

Premissen är helt enkelt att det är omöjligt att anpassa lagstiftningen till alla människors 

personliga identitet, istället borde fri- och rättigheter styra en stats utformning, i 

synnerhet med minoriteter i åtanke: 

 

Det hedrar förvisso identitetspolitiker som Molina att de är tydliga med sin önskan om att 

yttrandefriheten ska begränsas. Frågan är bara var i världen inskränkt yttrandefrihet innebär ökad 

tolerans mot underordnade grupper. Tvärtom är det i länder med yttrandefrihet som 

minoritetsgrupper har som störst frihet.
129

 

 

Premissen, som är underförstådd, är att identitetspolitiker inte kan få både trigger 

warnings och frihet – de måste välja. Madon tror att ett öppet samhälle där åsikter ges 

utrymme och bemöts bör premieras framför att censurera och begränsa. I debatten 

uttryckte sig Madon som följer: ”jag är ju liberal jag vill ju att vi ska ha en yttrande-

frihet, jag tror inte på att vara rädd för att någon känner obehag eller någon kallar mig 

för hemska saker, jag har det hellre på ytan så att jag vet vad det är och så att jag kan 

bekämpa det”.130 Avslutningsvis kommer Madon med påståendet att: ”Samband och 

fakta borde intressera svenska universitet - men då kan de inte förvandlas till lekstugor 

för lättkränkta”.131 Madon ser alltså trigger warnings och trygga rum som lekstuge-

beteende – trygghet hör inte hemma i en sfär tillägnad fakta och sambandssökande. 

 

 

                                                 

127 Madon, 2015-07-03. 
128 Madon, 2015-07-03. 
129 Madon, 2015-07-03. 
130 Nyman, 2015-07-02. 
131 Madon, 2015-07-03. 
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8.9 Ta diskussionen om Trigger Warnings på allvar! 

 

 

 

8.9.1 Kommentar 

Hanna Gustafsson, skribent i vänstertidningen Politism, har skrivit en kritik av debatten 

om trigger warnings, och på så sätt själv gett sitt bidrag till den. Artikeln är benämnd Ta 

diskussionen om trigger warnings på allvar!.132 Gustafsson är, till skillnad från de flesta 

ovan, kluven till trigger warnings som fenomen: 

 

[trigger warnings] tenderade att börja användas för allt möjligt som en person kan tycka är 

obekvämt att läsa, vilket verkligen inte var tanken. Det går heller av förklarliga skäl inte att införa 

trigger warnings för varje individs behov. […] Det skulle vara hopplöst att införa trigger warnings 

som nån sorts stelbent policy i skolan […] Samtidigt ser jag en poäng i trigger warnings som ett 

                                                 

132 Gustafsson, 2015-07-08. 



  

 

40 

sätt att argumentera mot de som vill censurera bort stötande material. […] vi kan arbeta för att alla 

ändå på bästa sätt kan ta till sig skol- och kurslitteratur på samma villkor.
133

 

 

Trigger warning skulle alltså kunna utgör att sätt för likabehandlingsarbete, men inte 

som en ovanifrånlösning, utan som något mellan pedagog och elev. Premissen är att 

trigger warnings kan hjälpa med det som får vissa studenter att inte vilja ta till sig viss 

kurslitteratur och som ett exempel tas hur PTSD-drabbade kan hjälpas våga studera. 

Nästa påstående är att trigger warnings inte är ett sätt att försöka bota PTSD, med 

föregående kedjas påstående som argument. Premissen är att trigger warnings handlar 

om hanterandet av ett syndrom, inte botandet av det. Premissen understödjs av ett 

premissargument i form av en berättelse från en elev och en pedagog hur de hjälps av 

trigger warnings i sina respektive situationer. Hon bemöter här Magnussons påstående 

om att: ”ge traumat fingret”134, som nämndes ovan, men även Helmersson: 

 

Att den bästa boten för någon med traumatiska erfarenheter är att utsättas för sin rädsla helt utan 

förvarning och inför sina klasskamrater, skulle nog de flesta KBT-specialister höja på ögonbrynen 

åt. Och medan American Association of University Professors utförligt motsätter sig idén att 

trigger warnings kan vara en hjälp för de som lider av PTSD eftersom klassrummen inte är rätt 

plats att behandla en medicinsk åkomma, så anser alltså Helmerson och Magnusson snarare att det 

är precis vad klassrummen ska göra.
135

 

 

Detta anknyter väl till Gustafssons mest övergripande påstående: att borgerliga ledar-

skribenter bedrivit sensationalistisk journalistik kring trigger warnings, med stort 

utrymme åt ett relativt litet fenomen i faktiskt utbredning, samt en tendens att påstå 

saker om trigger warnings som sedan inte beläggs, som Magnussons påstående om att 

trigger warnings finns till för att bota PTSD. Magnusson menar på att denna 

sensationalism bör sluta och att diskussionen istället bör tas på allvar, som artikelns titel 

förmedlar.136 

 

 

                                                 

133 Gustafsson, 2015-07-08. 
134 Magnusson, 2015-07-06. 
135 Gustafsson, 2015-07-08. 
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9 Analys 

Nedan analyseras resultatet utifrån uppsatsens teori om rättvisa och specialpedagogik. 

Först utifrån texternas argumentation kring trygghet i utbildningssammanhang, sedan 

utifrån diagnosens vara eller icke vara och slutligen utifrån skiftande åsikter om 

yttrandefrihetens plats i samhället. 

 

9.1 Utbildningens förhållande till trygghet 

En genomgående konfliktdimension mellan de två sidorna i debatten är förhållnings-

sättet till trygghet i utbildningssammanhang. Konflikten kan spåras till skilda 

idémässiga utgångspunkter, där de som lutar åt den liberala polen betonar det 

universella systemet och mötet av olika åsikter inom det, medan de närmre identitets-

politiken betonar maktstrukturernas påverkan och hur skolan i demokratins namn 

behöver försöka skapa trygghet för de exkluderade och marginaliserade. 

 Konflikten syns tydligt i utbytet mellan å ena sidan Westerstrand, å den andra 

Eriksson och Häggdahl. Westerstrand ser tryggheten som direkt kontraproduktiv – den 

lamslår. Kritisk läsning ställs i Westerstrands medverkan i P1 mot trygghet, de är 

oförenliga. Eriksson och Häggdahl menar istället att trygghet är en förutsättning för att 

kunna handla och läsa kritiskt. Skiljelinjen går dessa två emellan i huruvida strukturen 

kan ses i det personliga, i en individs identitet och vilken konsekvens det sedan skall få 

för utbildningens utformning. Westerstrand menar att identitetspolitik lägger fokus på 

personlig bekräftelse och därmed missar den egentliga innebörden av begrepp som 

struktur, därav benämningen populism. Eriksson och Häggdahl anser däremot att det är 

Westerstrand som inte har förstått, de står inte för populism utan följer begreppen till sin 

logiska konsekvens: utbildning kan inte vara ett universellt system baserat på normalen, 

då kommer det endast att bli ett tryggt rum för de mest priviligierade. Här syns Bells 

beskrivning av hur trigger expanderats genom att kränkthet eller starka reaktioner 

likställs med det, vilket medfört att allt fler ting inkluderats inom ramen för trygga rum 

och trigger warnings. De visar också på konflikten som identitetspolitiken aktualiserar 

kring användandet av vetenskapliga begrepp i politiska sammanhang, som Franzén 

skriver om. 

Argumentationen känns också igen från Madon och Molinas debatt i SVT-forum, 

där trygghetens betydelse, känslornas beaktande och kränkthetens legitimitet betonas av 

Molina, medan Madon använder uttrycket ”lekstuga” om trigger warnings och Molinas 
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form av trygghet i utbildningssammanhang. Molinas tydliga identitetspolitiska 

argumentation möter Madons liberala: Molina talar om problematiska åsikter, om 

perspektiv och i synnerhet om makt, medan Madon betonar vikten av att ett system kan 

säkerställa frihet och hur detta endast kan uppnås genom den universalism som ett 

liberalt perspektiv erbjuder. Hur goda motiven än är finns det för många åsikter, för 

många olika identiteter, för att kunna jämka dem samman och lagstifta utifrån deras 

respektive situation. Systemet skulle, om så skedde, ofrånkomligen bli orättvist. Molina 

menar istället att det redan är lagstiftat utifrån en identitet: den starkaste, den på toppen 

av maktens hierarki, och detta är orättvisa manifesterat. Madon söker den neutrala 

ansats som Rawls menar går att nå, Molina har som postulat att världen alltid uppfattas 

utifrån perspektiv och således finns ingen neutral ansats, ingen ”view from nowhere” att 

tillgå. Molina vill utgå ifrån demokrativärderingar, medan Madon, likt hur hon 

argumenterar utifrån mångfalden av känslor, säkerligen skulle anse att lagstiftning som 

utgår ifrån Molinas förståelse av demokrativärden begår samma misstag: tolerans och 

trygghet nås inte genom särlagstiftning, där finns endast orättvisa att hämta. 

Den tydliga idémässiga kluvenheten gäller i allra högsta grad även synen på 

specialpedagogik. Molina utgår som sagt konsekvent från demokrativärden och talar i 

debatten explicit om trigger warnings kopplat till likabehandlingsarbete. Utifrån sin 

identitetspolitiska utgångspunkt tar hon avstamp i det kritiska perspektivet på special-

pedagogik: hela skolmiljön skall anpassas till studenternas unika förutsättningar, med 

utgångspunkt i demokratiska värderingar. Det är inte den kränkte personens fel att den 

blir kränkt, det är miljöns fel. Madon tar tydligare utgångspunkt i systemet, och även 

om hon aldrig explicit yttrar sig om likabehandling på det sätt som Molina gör, är det 

tydligt att Madon har en stor tilltro till universella system och anser att de studenter som 

är lättkränkta bör anpassa sig, och att de som har större problem bör ges speciella 

förutsättningar. Att anpassa miljön till allas unika känslor och identiteter är däremot inte 

ett alternativ. Här finns paralleller att dra till det Franzén, som nämndes i tidigare 

forskning, skriver om identitetspolitiska förespråkares axiom att de har en ”’unbiased’ 

true reality” att utgå ifrån.137 Formuleringen åsyftar det postulat som maktstrukturer 

utgör i det identitetspolitiska perspektivet: hur makten sägs finnas där och utgör 

argument för de flesta ställningstaganden, men själv aldrig argumenteras för. Detta är 

tydligt hos Molina samt Eriksson och Häggdahl. Precis som Franzén beskriver tar 

                                                 

137 Franzén, 2015, s. 65. 
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Eriksson och Häggdahl dessutom utgångspunkt i sina egna erfarenheter: deras inlägg i 

debatten är i huvudsak byggt på att de upplever sig stå långt ifrån Westerstrand – deras 

upplevelse av sin utbildning stämmer inte med hennes beskrivning av akademins 

tillstånd. Molina däremot håller sig strikt på det teoretiska planet, här finns alltså en 

nyansskillnad mot Franzén. 

Helmersson och Magnusson är överens om att utbildning bör skaka om, att den 

bör rubba en persons världsbild. Trygghet ses av dessa två inte bara som ett hinder för 

handling, som Westerstrand påstår i sin debattartikel, det ses som en direkt motsats till 

hela utbildningens funktion. Även Westerstrand ger dock uttryck för betydelsen av 

utbildning som världsomvälvande: i radioinslaget uttrycker hon sig som att utbildning 

bör vara ”lite kris och panik” och inte en möjlighet att ”kunna må bra”.138 Dessa tre får 

skarp kritik av Molina samt Eriksson och Häggdahl. Som nämndes ovan ser de utifrån 

sin identitetspolitiska position hur hållningen att utbildning skall vara omstörtande för 

de marginaliserade och exkluderade är ett uttryck för makt, som i demokratins namn bör 

bekämpas. 

Det kommer dessutom kritik från Gustafsson. Medan Molina och de två 

uppsalastudenterna betonar känslans och kränkthetens plats är Gustafsson noga med att 

behålla kopplingen till PTSD när hon diskuterar trigger warnings vara eller icke vara i 

utbildningssammanhang. Det är således mot denna bakgrund hennes kritik bör ses, då 

Gustafsson tydligt markerar mot att Helmerssons och Magnussons kritik av trigger 

warnings tycks mynna ut i att skolan skall behandla PTSD. Gustafsson konstaterar 

raljant att KBT-specialister troligen skulle ”höjt på ögonbrynen” åt detta påstående.139 

Hon utgår tydligt från att det är enskilda elever som har problem, PTSD, och hur dessa 

kan avhjälpas med trigger warnings som en form av riktad specialpedagogik. Hon är 

tydlig med att det inte bör ses som en ovanifrånlösning, eller annorlunda uttryckt, att det 

inte är miljön utan den enskilde som skall anpassa sig. Detta förenar henne i någon mån 

med Helmersson och Magnusson: utifrån sitt sätt att se på förespråkare av trigger 

warnings ger de tydligt uttryck för att skolan har ett (sedan tidigare) välfungerande 

system som inte skall ändras på grund av enskilda elevers påtryckningar, utan dessa bör 

istället ändra sig så att de underlåter sig att få sin världsbild skakad. Samtidigt är 

Gustafsson långt ifrån Helmersson och Magnusson. Hennes förhållande till trygghet gör 

att hon hamnar närmre ett identitetspolitiskt perspektiv i dessa avseenden, där hon 

                                                 

138 Rothschild, 2015-06-09. 
139 Gustafsson, 2015-07-08. 
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uttryckligen markerar hur tryggheten trigger warnings kan ge, en trygghet eleverna bör 

kunna förvänta sig av skolan, kan vara ett sätt att kunna bedriva ansvarsfull pedagogik 

utan censur. Gustafsson är således svårkategoriserad och utgör det bästa exemplet på en 

argumentation som befinner sig mellan de båda ytterlighetspositionerna i dimensionen. 

 

9.2 Diagnosens vara eller icke vara 

Relaterat till trygghet och dess relation till utbildningens eventuella syfte att skaka om 

är frågan om diagnosens plats i utbildningen. Detta yttrar sig dels genom positionering 

gentemot diagnoser och vetenskapen som understödjer dem, dels genom huruvida 

trigger warnings anses handla om personer som är kränkta eller om personer med post-

traumatiskt stressyndrom.  I tidigare forskning ovan nämndes Carter och hennes tankar 

om tudelningen av trigger warnings-debatten i USA. Hon menar att det finns en debatt 

som rör trigger warnings i syfte att skapa trygga rum, att slippa känna obehag, och en, 

som enligt henne får alldeles för lite utrymme, rörande trigger warnings som ett sätt att 

hantera tillvaron när man lever med posttraumatiskt stressyndrom. Denna tudelning 

finns i allra högsta grad även i min undersöknings material och får naturligen betydande 

inflytande över debattörernas syn på trigger warnings. 

 Magnusson och Gustafsson är de som tydligt lägger fokus på att diskutera trigger 

warnings i relation till PTSD. Som konstaterades ovan driver de direkt motsatta teser, 

men de är åtminstone tydligt överens om att PTSD bör stå i centrum när trigger 

warnings diskuteras. Detta tydliggörs inte minst genom att båda väljer att positionera 

sig mot de som försöker främja sig från kränkthet med hjälp av trigger warnings. Utöver 

dessa två är trigger warnings i relation till kränkthet det helt dominanta. Intressant att 

notera är hur Gustafssons position sticker ut: hon är ensam om att vara för trigger 

warnings och samtidigt behålla kopplingen till PTSD – Molina, Eriksson och Häggdahl 

samt Eriksson (när hon uttalar sig själv i radioinslaget) är alla tre för trigger warnings i 

syfte att beivra kränkningar. Kritikerna, undantaget Magnusson, är uteslutande 

fokuserade på den kränkthetskultur som de anser trigger warnings signifierar. Frågan 

om diagnosens vara eller icke vara relaterar mycket till de två kontrasterande special-

pedagogiska perspektiven. Trion Molina, Eriksson och Häggdahl har alla en identitets-

politisk grund att stå på och de är således för det kritiska perspektivet på special-

pedagogik. Med detta följer ett ifrågasättande förhållningssätt till diagnoser och även 

om diagnoser aldrig explicit nämns går det att skönja en tydlig kritik mot vetenskap som 

används i exkluderande syfte. Likabehandlingsarbete och inkludering är bärande 
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element i argumentationen och Molina specificerar att: ”Vi kan inte i namnet av 

vetenskap eller av yttrandefrihet eller vad det nu kan vara så att säga acceptera eller 

legitimera att människor kränks”.140 Kränkthet är ett tydligt exempel på orättvisa, på de 

maktstrukturer som präglar samhället. Barr hävdar, i kontrast, att detta är ren över-

känslighet och påpekar att synen på språkets betydelse, så som den förs fram av 

förespråkare för trigger warnings, är överdriven. Även Madon, Magnusson, 

Helmersson, Westerstrand och Gustafsson talar om överkänslighet, men Magnusson 

som tar upp PTSD använder sig inte av termen i relation till diagnosen, den har hon 

respekt för, utan till de som vill ha varningar men saknar diagnos. Magnusson är kritisk 

till trigger warnings oavsett, men gör en tydlig distinktion där de som har PTSD kan bli 

”botade”, medan de kränkta påstås utgöras av: ”en sönderklemad medelklass”.141 En 

person som kräver trigger warnings i frånvaro av PTSD är således överkänslig, lätt-

kränkt eller ”sönderklemad”, annars är kritiken att trigger warnings inte fungerar. Allt 

detta mynnar ut i en kompensatorisk syn på specialpedagogik: eleven behöver ha en 

diagnos för att ges specialpedagogik och när den ges är det i så fall i syfte att ”bota”, ett 

uttryck som i sig självt går emot Molinas och det kritiska perspektivets syn på 

vetenskap och diagnoser. Helmersson sticker ut i sin tydliga markering mot kränkta, där 

de bör varnas för utbildning. Med ett specialpedagogiskt perspektiv som tonar ner 

diagnoserna och fokuserar på individers olikheter kan Helmerssons uttalande likställas 

med att varna en person med läs- och skrivsvårigheter för utbildning, eftersom 

vederbörande borde kunna skärpa till sig och skriva bättre. Det faktum att Helmersson 

själv gör en distinktion mellan de med diagnos samt de utan, som således är lättkränkta, 

väger lätt utifrån identitetspolitikens epistemologiska hemvist. 

  Sammanfattningsvis: tudelningen mellan en debatt om å ena sidan PTSD, å den 

andra kränkningar, är närvarande även i den svenska debatten och precis i linje med vad 

Carter påstår är den sida som talar om kränkningar dominant även i mitt material. 

 

9.3 Yttrandefrihet och demokratiska värden 

De olika debattörerna ger genomgående uttryck för skilda åsikter om yttrandefriheten 

och dess betydelse. Just denna fråga synliggör oerhört tydligt hur olika personer vid 

respektive pol i rättvisedimensionen ser på vad som är de mest fundamentala aspekterna 

att beakta i utbildningssammanhang. 

                                                 

140 Nyman, 2015-07-02. 
141 Magnusson, Sundsvalls Tidning, 2015-07-06. 
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Såväl Eriksson som Molina är öppna med att censur, genom exempelvis trigger 

warnings, kan vara befogat. De använder dock ogärna ordet censur, utan föredrar 

uttryck likt ”sätta verk i samtiden”.142 Anledningen finns i argumentationen för lika-

behandling i enlighet med demokratiska värderingar, vilka inte får kompromissas med 

oavsett anledning. Dessa tankar anknyter väl till Catherine MacKinnons karaktärisering 

av språket som handlande, vilket nämndes ovan i teoridelen. Språket ses som kapabelt 

att såra och således relevant att kunna reglera. Eriksson och Häggdahl uttrycker sig 

mycket likt Molina och talar även de om hur censur kan ses som motstånd mot makt-

strukturer, vilka bärs genom språket, varför det också måste vara möjligt att skapa 

trygghet genom att sätta texter i samtiden. 

När Eriksson uttalar sig ensam i radiointervjun är hon än mer tydlig kring 

yttrandefrihet och dess relation till marginaliserade och exkluderade: hon ser, sin 

identitetspolitiska utgångspunkt trogen, inget egenvärde i att upprätthålla vad som anses 

vara ett specifikt perspektivs överordnade värderingar – det vore endast att legitimera 

orättvisa. Detta anknyter väl till Heyes presentation av identitetspolitikens kritiska 

analys av den från liberalt håll påstått neutrala ansats som Rawls och likar fört fram 

genom idéhistorien. Tillsammans skriver Eriksson och Häggdahl att de måste tillåtas 

ifrågasätta aktörers ”anspråk på sanning”, vilket i detta fall utgör föreställningen om 

yttrandefrihetens överordnade roll i samhället.143 Det går också att spåra kravet på den 

speciella typ av erkännande som Heyes beskriver i teorikapitlet. Detta erkännande 

fångar troligen vad som skulle kunna karaktäriseras som demokratiska värden i Molinas 

samt Erikssons och Häggdahls argumentationer: det räcker inte med ett uniformt, påstått 

rättvist system där man kan tänka sig att integrera avvikare, det som efterfrågas är ett 

system som erkänner människor i sin olikhet och på så sätt motarbetar de 

(odemokratiska) maktstrukturerna som annars etableras. Detta återkopplar till de 

specialpedagogiska perspektiven, där identitetspolitiker återigen tar utgångspunkt i det 

kritiska perspektivet och kräver mer än integrering. De kräver anpassning av miljön i 

syfte att uppnå inkludering, även om det kränker yttrandefrihet, eftersom den specifika 

förståelsen av demokratiska värderingar renderar ett universellt system oförmöget att 

hantera alla individers unikhet odemokratiskt och således orättvist. 

Madon bemöter Molina och Eriksson och Häggdahl med att konstatera att det, 

goda motiv till trots, är en omöjlighet att kunna tillgodose alla människors känslor, 

                                                 

142 Eriksson & Häggdahl, 2015-02-23. 
143 Erikkson och Häggdahl, 2015-02-23. 
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varför lagstiftning eller reglerande styrdokument som begränsar yttrandefriheten är 

omöjliga att uppnå utan förfördelade och alltså ofrånkomligen skulle leda till minskad 

frihet och rättvisa i samhället. Madons tankar ligger mycket nära Rawls 

begreppsligande av liberalism: hon söker samma avgränsning av det privata från det 

offentliga och vill med det uppnå samma mål i så stor rättvisa och frihet som möjligt. 

Hon är också lika obeveklig i prioriteringen av yttrandefrihet över andra sociala 

rättviserelaterade spörsmål och talar om tolerans snarare än erkännande. Madon är inte 

ensam om denna prioritering. I sin argumentation om akademins nyfunna problem med 

populism lyfter Westerstrand hur dessa populister, det vill säga identitetspolitikerna, tar 

sin utgångspunkt i rätt och fel, med en kamp mot makten. Hon ser samma fara som 

Madon, att enskilda personers uppfattning och rätt och fel blir rättesnöre för reglering 

som riskerar allvarligt skada undervisningen (eller samhället, i större skala) ur ett 

rättviseperspektiv. Barrs uttalande om trigger warnings som en del i ett ”stryptag på 

samtiden” relaterar också till yttrandefrihet och även om varken Helmersson eller 

Magnusson direkt diskuterar yttrandefrihet är deras resonemang kring betydelsen av 

utbildning som mötet med främmande, omskakande idéer, samt hur personer som söker 

undvika detta genom att appellera till att de blir kränkta av dem benämns som 

”bräckliga” respektive ”sönderklemade”, en tydlig indikation om att yttrandefrihet ges 

högre prioritet än beaktandet av det Molina kallar demokratiska värden.144 

Barr är dock inte endast intresserad av yttrandefrihetens försvar, han driver 

dessutom tesen att identitetspolitiker har en överdriven syn på språkets inneboende 

makt. Här blir konflikten total mellan en identitetspolitisk ansats där språket ses som det 

mest fundamentala för människans förståelse av sig själv och andra, och Barrs där ord 

kan skakas av, där det för honom utgör att bli ”förtrollad” att påverkas av språket på det 

sätt Molina menar är omöjligt att undgå. Det kompensatoriska perspektivets syn på lätt-

kränkta som avvikare från de normala, vilka bör kunna skaka av sig orden eftersom de 

saknar diagnos, syns tydligt i kritikernas argumentation om trigger warnings, yttrande-

frihet och demokratiska värden. Madon i synnerhet argumenterar för att de avvikare 

som upplever sig kränkta ändå bör sälla sig till det universella systemet och går således 

tvärt emot identitetspolitikens krav på erkännande i sin olikhet. 

Madons, och andra debattörer som lutar åt den liberala polens, argumentation 

känns således igen från beskrivningarna som Whitney och Wartella samt Schultz gav i 

                                                 

144 Magnusson, Sundsvalls Tidning, 2015-07-06; Helmersson, 2015-02-16. 
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tidigare forskningskapitlet om den amerikanska debatten om politisk korrekthet, där så 

kallade progressiva reformer döms ut baserat på potentiellt förödande konsekvenser. 

Vad det gäller just politisk korrekthet nämns det aldrig explicit av någon av de under-

sökta artiklarna, men kränkthet är däremot mycket framträdande som synes. Det stora 

fokus på lättkränkthet som finns i mitt undersökta material, samt det faktum att dessa 

kränkta personer påstås utgöra någon form av hot mot andras möjlighet till att uttrycka 

från dem avvikande åsikter (genom sina krav på trigger warnings), är i stora drag vad 

politisk korrekthet-debatten handlat om, inte minst som Kullbom och Landin framställer 

den. I mitt material syns både politisk korrekthet som skällsord för att tysta, som såväl 

Whitney och Wartella och Schultz tar upp, här utbytt till ordet kränkt, och påståenden 

om viljan att tysta vissa åsikter, som Kullbom och Landin tar upp, uttryckt genom 

kraven på trigger warnings. Intressant i relation till Kullbom och Landin är att Molina 

explicit uttrycker att reaktioner i offentligheten som stävjar uttryck av problematiska 

åsikter är något positivt, medan de själva är mycket skeptiska till denna form av politisk 

korrekthet. Synen på rättvisa skiljer dem från Molina. 

 

 

10 Slutsatser 

Tre principiellt viktiga frågor framkommer i materialet. Det rör sig om trygghetens 

förhållande till utbildning, om förhållningssättet till diagnoser samt yttrandefrihetens 

relation till andra demokratiska värden. Resultatet och analysen visar hur förespråkarna 

för trigger warnings i den svenska offentliga debatten tydligt tar utgångspunkt i 

identitetspolitik och det kritiska perspektivet på specialpedagogik i sin argumentation 

för varningarnas implementerande inom alla dessa frågor, med ett undantag som är 

svårplacerat. Kritikerna är minst lika tydliga i hur de tar utgångspunkt i en liberal, 

universell förståelse av utbildning och samhälle samt ett kompensatoriskt perspektiv på 

specialpedagogik. Avseende trygghet ses detta därför som en nödvändighet av före-

språkarna för trigger warnings, och som direkt skadligt för utbildning av kritikerna. De 

kritiska rösterna mot trigger warnings vänder sig i huvudsak emot trigger warnings 

användande för att skydda lättkränkthet. Lättkränktheten avser de som kräver trigger 

warnings men saknar diagnos, ett tydligt avstamp i det kompensatoriska perspektivet. 

Förespråkarna tonar ner betydelsen av diagnoser, men en debattör sticker som sagt ut 

med att företräda ett kompensatoriskt perspektiv trots sin försiktigt positiva inställning 
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till trigger warnings. Yttrandefrihetens förhållande till demokratiska värden visar åter 

igen på skillnader mellan de två sidorna i debatten, där förespråkarna prioriterar 

demokratiska värden, så som de förstår dem, över yttrandefrihet, medan kritikerna ser 

yttrandefriheten som det kanske mest fundamentala i samhällsbygget och således ser allt 

som vill begränsa den som ett hot. 

 

 

11 Slutdiskussion 

I detta kapitel diskuteras mina egna reflektioner, i egenskap av blivande lärare, kring 

studien i allmänhet och resultat och analys i synnerhet. Avslutningsvis ges förslag på 

vidare forskning. 

 Eftersom detta är en kvalitativ studie är generaliserbarheten till viss del 

kompromissad. Detta förringar dock inte de i mitt tycke intressanta resultat som 

framkommit, men studiens karaktär bör tas i beaktande när det gäller generaliserbarhet 

hos resultaten. Materialvalet resonerades av praktiska anledningar kring i ett kapitel 

ovan, men sammantaget kan det konstateras att valet i mångt och mycket infriade 

förhoppningarna om en balans mellan kritiker och förespråkare, med ett underlag nog 

stort för att dra slutsatser om de olika argumentationerna. Ett möjligt problem är att 

Westerstrand och hennes studenter tar mycket utrymme, men detta gav å andra sidan en 

stor inblick i hur de resonerar, vilket passar min studies kvalitativa inriktning. Vad det 

gäller metoden som användes finns, som nämndes i metodkapitlet ovan, svårigheter 

med den typ av kategorisering som Toulmins schema innebär, där olika delar i 

argumentationen skall identifieras. Detta har medfört en del svårigheter i genomförandet 

av även min undersökning, men jag tycker mig se frukterna av metodens styrkor i mitt 

resultat och min analys vilket väl uppväger dessa svårigheter. Detta visar sig till 

exempel i att flera av de undersökta artiklarna har sådant som tas för givet och som 

kunnat blottläggas med hjälp av begreppsapparaten, i synnerhet genom de under-

förstådda premisserna. En annan intressant aspekt av analysarbetet var bristen på villkor 

och förmildrande styrkemarkörer i texterna – endast några få förekommer, som synes 

ovan. Detta skulle kunna vara en brist i analysarbetet, men det skulle också kunna vara 

en tydlig indikation på polariseringen i debatten om trigger warnings: de flesta av 

debattörerna är mycket bestämda i sin åsikt om trigger warnings och skulle därför kunna 

vara mindre benägna att villkora eller förmildra sina påståenden. 
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Avseende uppsatsens resultat är det intressant att påminna om att PTSD inte är en 

speciellt vanlig diagnos i svenska skolor. Detta skulle kunna anses göra trigger 

warnings irrelevant, men som visade sig ovan är förespråkarna för trigger warnings 

generellt sett skeptiska till diagnoser. Trigger warnings finns inte för att vara special-

pedagogik i traditionell kompensatorisk bemärkelse utan för att beivra priviligierades 

kränkningar av marginaliserade. Utifrån de skrivelser som framkom i bakgrunden om 

skolans likabehandlingsarbete och lagstiftade uppdrag att aktivt arbeta mot kränkande 

behandling är detta dock fortfarande i linje med hur skolans verksamhet bör se ut, trots 

avsteget från de delar av skollagen som berör specialpedagogik i kompensatorisk 

bemärkelse. 

Likabehandling är en oerhört viktig fråga i utbildningssammanhang. Om skolan 

menar allvar med att fostra demokratiska medborgare är beivrandet av kränkningar 

essentiellt, vilket alltså även framgår i styrdokumenten. I ljuset av detta kan påståenden 

som framförs från kritikerna till trigger warnings framstå som mycket märkliga. Synen 

på utbildningens funktion som omvälvande och omstörtande leder till anklagelser om 

lättkränkthet mot de som motsätter sig, men frågan är vad ordet lättkränkt är tänkt att 

betyda. Molina påstår att det inte finns, hon ser alla former av kränkningar som legitima 

svar på maktutövning. Om en avvikande åsikt från denna intas, blir svårigheten att 

bestämma vad som är legitim kränkthet och vad som inte är det. Skollagen talar om 

kränkthet som självupplevd i relation till en persons värdighet, kränktheten är alltså 

relativ, då det alltid är ett specifikt subjekt som blir kränkt. Vad som är lättkränkhet och 

inte är alltså oerhört svårt att bedöma, inte minst då bevisbördan faller på skolan att visa 

att någon inte blivit kränkt. Det motstånd som framförs gällande trigger warnings som 

manifestation av lättkränkthet skulle således kunna bedömas som styrdokumentsvidriga, 

felet med trigger warnings får, om det skall vara i enlighet med rådande styrdokument, 

finnas någon annan stans än i lättkränktheten. 

Protesterna mot trigger warnings aktualiserar dock viktiga frågor som alla 

pedagoger ställs inför: vilka idéer har sin plats i klassrummet och vilka har det inte? 

Varför? Och hur skall uppenbart känsliga områden behandlas? Även om trigger 

warnings inte får den spridning som motståndarna fruktar, är detta frågor som i högre 

utsträckning än tidigare kommer att möta pedagoger, inte minst på grund av skolans 

ökade fokus på demokratiuppdraget och den till detta kopplade likabehandlingen av 
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elever.145 En pedagog måste kunna navigera i skärningspunkten mellan yttrandefriheten 

och en för eleverna potentiellt skadlig miljö och kanske är det så att en till viss del 

otillfredsställande kompromiss är en ofrånkomlig utgång. För tanken på att under-

visningen inte skulle kunna utmana en persons världsbild bör skrämma alla som arbetar 

med utbildning – det är måhända inte utbildningens enda funktion, men mötet med idéer 

skilda från ens egna och den med detta följande förståelsen för andra perspektiv är en 

grundbult i många teoretikers förståelse av utbildningens syfte av en anledning. 

Samtidigt får skolan inte landa i åsikter likt Helmerssons om att personer som upplever 

sig kränkta bör ägna sig åt något annat än utbildning, där håller jag med Molina om att 

det går på tvärs med demokratiska värden. Detta aktualiserar dock ytterligare svårig-

heter: vilka är dessa värderingar? Vad är demokrati, och i synnerhet, vad är det mest 

fundamentala i en demokrati? Molina talar som att det vore självskrivet och ställer 

yttrandefriheten mot demokratiska värden, medan Madon argumenterar för att den i 

själva verket är ett grundfundament för demokratiska värderingar och till stora delar en 

del av demokratiska värderingar. Att de båda har så olika idémässiga utgångspunkter 

möjliggör denna totala oförståelse för den andres utgångspunkter. Att de svenska styr-

dokumenten tenderar att nöja sig med formuleringar som inte specificerar mer precist 

vad demokrati avser, gör att frågan får avgöras av den enskilde pedagogen.146 En 

genomgående trend i de ämnen som trigger warnings aktualiserar är just detta, att 

läraren själv, jag själv i en nära förestående framtid, kommer att vara tvungen att ta 

beslut kring ett antal nyckelfrågor, inte minst eftersom så mycket lämnas öppet i styr-

dokumenten. 

En fråga som togs upp i inledningen är också vem som svarar på ovan nämnda 

frågor: vem har makten över utbildningens innehåll? Westerstrand ser en oroande 

utveckling inom utbildningen där akademiker är allt mer pressade och där trigger 

warnings utgör en del i detta. Påtryckningarna för trigger warnings kommer vanligtvis 

från elever eller elevernas föräldrar och en redan pressad lärarkår kan alltså genom 

trigger warnings och liknande företeelser få än mer bryderier. Ett exempel är när boken 

Kort kjol, som handlar om en våldtäkt, togs bort ur undervisningssammanhang efter 

påtryckningar från föräldrar, en bok som använts under många år och således av 

pedagogerna i fråga bedömts vara en lämplig del i undervisningen.147 Detta utgör ett 

                                                 

145 Skolverket, 2003, s. 36. 
146 Skollagen 2010:800, s. 2. 
147 Ahlstrand, 2015-10-19. 
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konkret exempel på hur pedagoger inte endast förväntas ta hänsyn till vad de genom sin 

yrkeskompetens bedömer vara lämpligt material, föräldrarnas och elevernas egna 

uppfattningar ges allt större betydelse. Utvecklingen kan kopplas till Andy Hargreaves 

artikel Four Ages of Professionalism and Professional Learning där han benämner 

samtiden som: ”The Fourth Age: post-professional”.148 Läraren berövas sin profession 

och genom marknadsutsättning blir eleverna och föräldrarna kunder, med följande makt 

över produkten. Frågan som kan ställas är om trigger warnings med nödvändighet leder 

till denna utveckling, eller om det finns en tanke väl i linje med hur en lärare bör 

betrakta sina elever, men som kan, likt många andra idéer, nyttjas på fel sätt. Trigger 

warnings som ett sätt att beakta elevers eventuellt traumatiska uppväxt, ett sätt att som 

lärare ges fler redskap att reflektera över vad som undervisas om och hur man 

undervisar om det, ser jag själv som intressant och givande. Trigger warnings som ett 

krav från skolledning eller elever och föräldrar, där makten över undervisningens 

innehåll hamnar längre ifrån den undervisande läraren och där en rädsla för repressalier 

påverkar vad som undervisas om, likt situationen i USA, blir däremot destruktiv. 

Antagligen är det med trigger warnings som med så mycket annat: det finns goda och 

mindre goda sätt att hantera frågan och de mest onyanserade sätten, ytterligheterna, är 

de med flest risker. 

Avslutningsvis är det på sin plats att analysera vad som saknas i termer av tidigare 

forskning, inte minst för att ge svar på ovan frågor. Ett viktigt tillskott till diskussionen 

ovan vore forskning som hanterar det problemområde som trigger warnings berör när 

det avser skydd mot kränkthet. Det kan exempelvis beröra hur kränkthet kan balanseras 

mot yttrandefrihet i styrdokument och huruvida det finns andra verktyg att ta till än 

trigger warnings? Forskning om hur trigger warnings fungerat i de skolor som arbetat 

med det, till exempel hur det uppfattats av pedagoger och elever, samt undersökningar 

om hur utbrett fenomenet är i dagsläget i Sverige vore även det viktiga tillskott till det 

tunna forskningsläget. 

 

 

 

 

                                                 

148 Hargreaves, 2000, s. 167. 
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Bilagor 

Bilaga A: Lista över genomsökta hemsidor 

Lista över vilka hemsidor som har genomsökts med frasen ”trigger warnings”. 

Sökningen genomfördes 2015-12-09:
 
1. Tidningar 

Aftonbladet 
Arbetarbladet 
Barometern 
Blekinge Läns tidning 
Borås Tidning 
Borlänge Tidning 
Dagen.se 
Dagens Industri 
Dagens Nyheter 
DalaDemokraten 
Dalarnas Tidningar 
Elfsborgs Läns Allehanda 
EnköpingsPosten 
Eskilstuna Kuriren 
ETC 
Expressen 
Falukuriren 
Feministiskt Perspektiv 
Folket Eskilstuna 
Gävle Dagblad 
GöteborgsPosten 
HallandsNyheter 
Hallands Posten 
Hela Gotland 
Helsingborgs Dagblad 
Hudiksvalls Tidning 
Hällekis Kuriren 
Jönköpingsnytt 
Jönköpings-Posten 
KatrineholmsKuriren 
Kristianstadsbladet 
Kvällsposten 
Ljusdals-Posten 
Ljusnan i Hälsingland 
Länstidningen i Jämtland 
Länstidningen i Södertälje 
Metro 
Motala Vadstena Tidning 
Nerikes Allehanda 
Norra Västerbotten 
NorrbottensKuriren 
Norrköpings Tidningar 
Norrtelje Tidning 
NSD 

NynäshamnsPosten 
Nya Wermlands Tidningen 
Oskarshamns-Tidningen Barometern 
Piteå Tidning 
Politism 
Sala Allehanda 
Skaraborgs Allehanda 
Skånska dagbladet 
SmålandsPosten 
Sundsvalls Tidning 
Sundsvalls Dagblad 
Svenska Dagbladet 
SVTnyheter.se 
SydÖstran 
Sydsvenska Dagbladet 
Södermanlands Nyheter 
Tidningen Ångermanland 
Trelleborgs Allehanda 
Trollhättans Tidning 
Ulricehamns Tidning 
Uppsala Nya Tidning 
Vestmanlands Läns Tidning 
Vimmerby Tidning 
Värmlands Folkblad 
Västerbottens Folkblad 
Västerbottens Kuriren 
Västerviks Tidningen 
Ystads Allehanda 
ÖlandsBladet 
Örnsköldsviks Allehanda 
ÖstersundsPosten 
Östgöta Correspondenten 
Östra Småland 
 
2. Tv-kanaler 

Kanal5play.se 
SVTplay.se 
SVT.se 
TV3play.se 
TV4play.se 
URplay.se 
 
3. Radiostationer 

Sverigesradio.se 
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