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Studie: «Trigger warnings» hjelper ikke
Av Anass Derraz - 19. juli 2019 | 15:13
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Med «trigger warnings» var meningen å beskytte mennesker og redusere angst, men



nå viser en tidlig studie at de trolig er skadelige for individer som er diagnostisert med
posttraumatisk stress syndrom.
En ny studie gjort av psykologene Payton J. Jones, Richard McNally og Benjamin Bellet ved
Harvard universitet viser at de mye omdiskuterte «trigger warnings» har ingen dokumentert
effekt. Studien viser at de kan ha motsatt effekt på de som faktisk lider av PTSD, ved å
forsterke offerrollen.

– Vi fant ingen bevis for at «trigger warnings» var nyttige for trauma-pasienter, ikke for de
som selv-rapporterte en PTSD diagnose, eller for de som kvalifiserte for klinisk diagnostisert
PTSD. Vi fant betydelige bevis på at «trigger warnings» virker mot sin hensikt, og forsterker
trauma-pasienters syn på deres traumer som sentralt for deres identitet, kommer det frem i
studien.

Payton J. Jones
@paytonjjones

Our new preregistered paper on trigger warnings in trauma
survivors was just released as a preprint! We find that no matter
how you slice it, trigger warnings just don't help. osf.io/axn6z
(1/8)
Helping or Harming? The Effect of Trigger W…
Objective: Trigger warnings alert trauma survivors
about potentially disturbing forthcoming content.
However, most empirical studies on trigger
osf.io
876 6:47 PM - Jul 10, 2019
545 people are talking about this

I studien var det 451 deltakere som ble tilfeldig valgt frem for å lese provoserende tekster,
der noen ble presentert med en «trigger warning» før de startet å lese, mens andre ikke ble
presentert med en advarsel.

Utbredt på amerikanske universiteter
En undersøkelse gjort av NPR i 2016 viser at halvparten av professorer på amerikanske
universiteter oppgir at de aktivt bruker «trigger warnings» i sin forelesninger, og rapporterte
at de gjorde det på eget initiativ og ikke på oppfordring fra studentene eller administrasjonen.
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Barley • for en dag siden

Det finnes så mye latterligheter innen akademia at man skulle tro det var Monty Python som
regjerte hele sjappa. Selvfølgelig har ikke trigger warnings noen som helst kurativ effekt på
mentale lidelser. Som denne studien viser, kan det tvert i mot forsterke lidelsen ved at man blir
ansett som et barn som ikke kan takle å bli eksponert for ubehagelige realiteter.
Om man utstyrer koranen eller Lars Gule med en trigger warning, vil det likevel ikke endre
innholdet. Man blir ikke noe mindre skremt om det mangler en varseltrekant. Det får holde at
man setter aldersgrenser opp til 18 år, etter det får man pent tåle å bli ansett voksen nok til å
tåle at verden ikke alltid er rosenrød.
16 △

▽ • Svar • Del ›
Audhild Østgård > Barley • for en dag siden

Ikke mindre skremt nei,
men kanskje enda mer på "alerten" og på hugget, i ren og skjær irritasjon over å bli
behandlet som en svekling
...ovenifra og ned?
1△

▽ • Svar • Del ›

Pytt • for en dag siden

Jeg fikk PTSD etter en ulykke og var frynsete i flere år. Oppsøkte tidvis profesjonell hjelp, men
hver gang skulle de ta meg inn i situasjonen med begrunnelse i at da fikk jeg bearbeidet
traumet. Isteden følte jeg meg bare re-traumatisert og måtte begynne på nytt gang etter gang.
Først når jeg gav opp psykiatrien, tok meg selv i nakken og søkte kunnskap og motivasjon selv
på nettet så kom jeg meg videre og livet ble mer normalisert. Det tok noen år.
6△

▽ • Svar • Del ›
Base 211 > Pytt • for en dag siden

Jeg kjenner meg igjen i det du skriver. Jeg og samboer mistet et barn for et par år siden
og det har tatt lang tid å kunne leve tilnærmet normalt etter det. Vi har en annen gutt
som har vært hovedfokus etter det, ellers tror jeg ikke vi hadde klart oss som familie.
Traumer er ikke noe å ta lett på, men bare det å være ærlig om hva man føler
(fortvilelse, maktesløshet, endeløs tristhet osv.) gjør det lettere å komme seg videre. En
dag om gangen.
Håper hverdagen din er bedre nå.
5△

▽ • Svar • Del ›

Helene Bekke > Pytt • for en dag siden

Kjenner meg igjen i den. Det er ikke alltid at å konfrontere sine problemer hjelper; det
kan forlenge problemet.

△ ▽ • Svar • Del ›
Balder Vonbrot • for en dag siden • edited

Ingen direkte overraskelse. Det er forsåvidt det samme som "safe spaces" som gir de som
ønsker å innta offerrollen en mulighet til å gjøre det og attpåtil dyrke den hemningsløst.
"Trigger warnings" gir de som lett blir støtt eller opprørt (eller deres foreldre) av visse ting en
følelse av at dette bør jeg styre unna / dette er farlig for meg / dette tåler jeg ikke, og forsterker
således både "sjokket" og følelsen av egen underlegenhet / at de andre er onde barbarer.
6△
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Kristian Kahrs • for en dag siden

Jeg fikk en sterk reaksjon etter at jeg tjenestegjorde for KFOR, NATOs styrke i Kosovo, men det
er ikke noe jeg vil kalle PTSD. For meg var det Kristus som sa til meg at nå Kristian, nå er det
på tide for deg å be det serbiske folket om tilgivelse. Og sånn ble det. Jeg er ikke offer, men jeg
er glad for at jeg hadde den opplevelsen jeg hadde. Nå er det fantastisk at Gud bruker meg på
en mektig måte hver dag, og jeg får daglig takkebrev fra serbere som setter pris på meg. Jeg er
ikke offer, og jeg har fått et kall til å handle. Se mer på www.sorryserbia.com.
5△

▽ • Svar • Del ›

Goggen • for en dag siden • edited

Det er jo noen som ikke liker edderkopper, jeg advarer derfor mot dem så ofte jeg kan. Logikk
fra hjernedøde forelesere.
2△
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Arthur Heimlath • for en dag siden • edited

Breaking News
WARNING
Veslemannen rører på seg igjen. Venstremannen står stille.
3△
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per berge • for en dag siden

Ehh javel... 🤔
1△

▽ • Svar • Del ›
Arthur Heimlath > per berge • for en dag siden

Enig.

△ ▽ • Svar • Del ›
Arthur Heimlath • for en dag siden

Når Venstre forsvinner fra stortinget kan det gi positive bivirkninger. Venstre, spesielt Grande,
kan gi traumer i populasjonen.
1△
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Lars Galdhøpiggen > Arthur Heimlath • for en dag siden

Ho mor måtte dra frå landet på grunn av Grande. No bur ho i Sveits og har det bra.
1△

▽ • Svar • Del ›
Arthur Heimlath > Lars Galdhøpiggen • for en dag siden

Jeg føler med deg. Håper hun vender tilbake høsten 2021.
1△
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Show more replies
inso • for en dag siden • edited

Det eneste som beviselig fungerer ved psykiske lidelser langs dette spekteret foruten tungt
farmakologisk bombardement som kun sløver vedkommende ned til et nivå der de er ute av
stand til å yte motstand, er gradvis eksponering og kontakttrening som tvinger dem til å forholde
seg til virkeligheten og ikke en vrangforestilling av den.
Akademia pleide å være en arena for dette. Nå er det blitt et omvendt galehus der pasientene
kommer halvveis frisk inn og blir sendt syke ut (og blir ansatt i statlige institusjoner av sine
tidligere medpasienter).
1△

▽ • Svar • Del ›

♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ • for en dag siden
Folk som ikke vil høre om noe, de får holde seg borte, ikke forvente at foreleser eller andre skal
advare dem.
For det meste kan oppleves som traumatisk, slik som jeg opplever det når resett gang på gang
viser bildet av Lars Gule, eller navnet hans, da blir jeg kvalm og lei, og nå bruker jeg en
nettleser som filtrerer bort han og andre.
Jeg tror antall lesere vil øke hvis man fjerner ham og hans like fra resett.
1△

▽ • Svar • Del ›
Pytt > ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ • for en dag siden

Nå prater du som venstresiden som vil sensurere og filtrere bort alt som føles eller kan
føles vondt og krenkende for akkurat meg som individ. Du ender til slutt i en trang boks
hvor alt utenfor er vondt og vanskelig.
Så Lars Gule får du lære deg å tåle. Kall det eksponeringsterapi. Det som ikke tar livet
av deg.... og så videre.
1△

▽ • Svar • Del ›

♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ > Pytt • for en dag siden
Hvorfor skal jeg tåle Gule? Jeg går til resett for å slippe ham, men resett bruker
mer plass på ham enn noen annen, i vanlige massemedia finnes ikke Gule i
denne grad, men akkurat her finnes han!
Meningsløst!
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PervoKris • for en dag siden

Jeg tror det har mere med hvilken "modenhet" man har forhold til eksempelvis en PTSD. I tidlig
fase (altså mens minnet om traumet er relativt ferskt), vil en "trigger warning" kunne ha noe for
seg.
I senere faser så kan slike "trigger warnings" være med på å sementere både en vanskelig del
av livet/PTSD (det blir vanskeligere å lære seg å "leve"), samt stigmatiseringen av mennesker
med PTSD (de vil oppfattes som "annerledes").
Man blir ikke kvitt en PTSD, men man må (etterhvert) lære seg å leve med den. Det finnes
"verktøy" (ikke nødvendigvis medisinering; de hører ikke med i senere faser, etter min mening)
som gjør mennesker i stand til å leve med PTSD, relativt normalt.
Jeg snakker av egen erfaring, men andre kan (selvfølgelig) ha andre erfaringer og oppfatninger.
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