
SJÄLVINVALIDERING OCH VALIDERING 

Något som starkt stör vår resa mot att bli mer känslomedvetna är självinvalidering. Invalidering är 
egentligen motsatsen till validering (som betyder lägga märke till och bekräfta). Inte nog med att 
invalidering skapar ett stort lidande för oss det stoppar oss också i vår tillväxt att bli mer känslomässigt 
medvetna. Att ständigt invalidera oss själva i våra känslomässiga upplevelser gör att vi stoppar den 
process som känslan vill ta oss igenom. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att invalidering 
ogiltigförklarar vår upplevelse. Det är att minimera det vi eller någon annan känner. Att döma ut och 
tänka kritiskt. Invalidering handlar om att göra dömande antaganden om vår egen eller andras smärta. 
Att invalidera kan handla om att vi anser att vi borde känna eller tänka på ett annat sätt. Kom ihåg, att 
även om du inte ser det begripliga i det du känner så har du rätt till dina känslor.  

Känner du kanske igen dig?  

Övning 1:   

Lägg märke till dina och andras invaliderande mönster. Kan du se situationer som varit där du blivit 
invaliderad eller där någon invaliderat dig? Reflektera gärna här nedan:  

• När är det svårt för dig att vara validerande?  

• Hur känns det när du invaliderar någon?  

• När har du blivit invaliderad?  

• Vilka känslor väcktes?  

Du har kanske noterat att när någon eller du själv invaliderar dina känslor så väcks fler negativa 
känslor (kanske skam, rädsla, ilska). Dessa känslor kallas sekundära känslor. När den primära 
känslan (den ”sanna känslan”) kanske är ilska och vi lärt oss att trycka ned den kan ledsamhet bli den 
sekundära känslan. Och om vi känner ledsamhet men ofta möter det med “va känslig du är” så kan 
den sekundära känslan bli skam. Det här leder till en ond spiral där vi själva kan “stänga” ned och 
vägra vara närvarande med våra känslor. Ofta kan invalidering många gånger leda till att vi lägger mer 
fokus på vad vi INTE BORDE känna istället för att lägga märke till dem och göra plats för förståelse. 
Självinvalidering handlar mycket om att överleva. En strategi vi lärt oss för att trycka ner känslor vi 
själva eller vår omgivning inte kunde stå ut med i stunden. 

Hur vi invaliderar (se modell ”Validering och invalidering” för fler exempel):  

Du är larvig 

Du är överkänslig 

Du känner fel  

Du överdriver 

Om du exempelvis blir ledsen och så möter du dig själv med “du är överkänslig”, hur kommer du 
känna då? Ja förmodligen mindre frihet att känna hela känslan, och kanske vill du helst inte veta av 
den igen. Det kommer också hämma dig i att uttrycka det här till någon annan om det behovet finns. 
(se Modul 5: Uttryck) 

EN VIKTIG PÅMINNELSE: 

Alla invaliderar ibland. Det är fullkomligt omöjligt att ständigt vara validerande. Det är inte ens ett mål 
att alltid vara validerande. Däremot så är det viktigt att vara mer validerande än invaliderande. Det blir 
därmed viktigt att våga bryta invalidering som antingen kommer från oss eller från vår omgivning. När 
vi bli invaliderande ökar känslor som frustration och skam. Du kan säkert känna igen dig i att när du 
tycker att dina känslor är “fel” så skäms du över “dig själv” och när du inte förstår någon annans 
känslor så uppstår en frustration i dig. Impulsen kan bli att trycka undan eller ignorera vår inre 



upplevelse. Vi dömer ibland ut oss som “dåliga” för att vi borde känna på ett annat sätt. Jag märkte 
själv ett invaliderande mönster hos mig: “jag är hungrig”. – en inre röst sa: “men du åt ju precis”.  

Övning 2:  

Det här exemplet kommer är inspirerat från en klient jag hade en gång i tiden som gjorde en 
presentation på sitt relativt nya jobb. Hon hade lagt ned mycket tid på presentationen och var nöjd 
med sitt arbete. Efter hennes dragning fick hon inga direkta frågor, inte heller någon feedback. Hon 
berättade att hon fick ganska ont i magen i den stunden och kände sig frustrerad då kollegan efter 
hade fått både feedback och frågor. När vi pratades vid var hon mycket arg och ville sluta på sitt nya 
jobb. Jag frågade också om hon kände sig lite ledsen över hur det blivit och det sa hon att hon kanske 
var men att det inte hörde till saken. Hon avslutade med det här: det är säkert jag som är överkänslig 
igen! Ingen annan skulle brytt sig så som jag gör. 

Jag bad henne skriva om förloppet utan att värdera eller bedöma.  

Det lät ungefär såhär:  

Jag hade en presentation på mitt nya jobb som jag lagt ned mycket tid på. Presentationen var jag 
mycket nöjd med. Efter jag presenterat det hela så fick jag ingen feedback eller frågor. Däremot fick 
min kollega efter både feedback och frågor. Efter mötet skrev alla i vår gemensamma chatt och 
kommenterade kollegans presentation. Jag kände mig oviktig och nästan osynlig bland alla kollegor. 
Jag fick en klump i halsen och ville gråta. Jag kände mig nog rätt liten där jag satt på mitt nya jobb. 
Det här är ju inte alls så konstigt eftersom jag presenterat men inte fått någon uppmärksamhet för det.  

Märker du skillnaden?  

Att validera sig själv består av 2 steg:  

1. Lägga märke till känslan eller upplevelsen  
2. Validera, gilitghetsförklara, bekräfta och förstå 

Det handlar inte positiv pepp eller att vända negativt till positivt - det handlar om nyfikenheten och 
öppenheten gentemot vår upplevelse. Man kan säga att det här är mer en upplevelse av att lägga 
bomull om våra känsloupplevelser. Validering görs förstås bäst med vår fulla närvaro - ibland skönt att 
stänga av eller lägga bort telefon eller dylikt. Det största du kan göra för dig själv är att lägga en hand 
på ditt hjärta och säga: det är okej att jag känner såhär, jag kommer inte försöka förändra eller döma 
det just nu”.  

 

Nu till dig, har du nån händelse där du varit invaliderande? Vill du prova skriva om den med en 
validerande röst?  

 


