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The aim of this study was to examine how therapists reflect about the 
importance of validation in their clinical work with children and 
adolescents at Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP). The study is 
qualitative and had a design with three focus group interviews with a 
total of thirteen respondents. The interview guide was half structured 
and every session lasted for two hours. The results show that all the 
respondents highlight the value of constant use of validation within 
their therapy sessions. They picture that validation is an important key 
to reach alliance with the patient. It is clear that the therapists use 
different validation strategies when they meet children compared with 
adults. The researchers make new findings that have not been found in 
previous science, empirics that do not match our theoretical basis. 
These findings contents how the respondents through play, a more 
explicit body language, more physical contact, an affirmative attitude 
and creative practice matches and adapts their validation strategies 
when they meet children in the therapy room. They describe a distinct 
difference in their way to validate children. Finally, the results show 
that validation reinforces the therapeutic relationship between and is 
a necessary factor to make the patient safe and able to participate in a 
process of treatment.   

 
 
Kognitiv beteendeterapi är en väl beforskad terapiform och vi har som blivande 
psykoterapeuter tillgång till en mängd evidensbaserade manualer kring ett flertal 
psykiatriska diagnoser och tillstånd. Kåver (2011) poängterar i sin bok Allians vikten av 
att kombinera ett varmt och empatiska bemötande med evidensbaserade metoder, 
förankrade i vetenskap för att åstadkomma en lyckad behandling.  
 

I modern KBT har terapirelationen och dess komplexa kommunikationsprocesser 
en stor betydelse. Tekniker faller platt till marken om mötet mellan klient och 
terapeut är otryggt och känslokallt. Det krävs en hög grad av närvaro och 
känslighet hos terapeuten för att göra ett gott arbete på de många olika nivåerna i 
en behandling - teorierna, teknikerna och det som händer mellan terapeut och 
klient (Kåver 2011, s 19).  
 

Forskarna i denna studie har i sitt ordinarie arbete som kliniker inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) blivit varse valideringens centrala plats i det terapeutiska 
arbetet då det tycks trygga, lugna samt underlätta allianskapandet. 
 
I arbetet som kuratorer på BUP möter vi ofta barn, ungdomar och föräldrar som 
uppvisar osäkerhet och rädsla i kontakten med BUP. Inte sällan kommer känslor som 
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skam och otillräcklighet fram under samtalen. Många av våra patienter vittnar även om 
tidigare erfarenheter av att inte blivit respektfullt bemötta i kontakten med vård och 
myndigheter, vilket i sin tur skapat misstro och låg tilltro till möjlig hjälp och 
förändring. Forskarna i denna studie är intresserade av att titta närmare på hur 
behandlare ser på möjligheten att överbrygga osäkerhet, rädsla och misstro med hjälp av 
validering i det terapeutiska mötet inom ramen för barn- och ungdomspsykiatrin. 
Strävan efter ett så jämlikt möte som möjligt tas upp som en av de sju 
valideringsteknikerna inom den dialektiska beteendeterapin (Linehan, 1993/2000), en 
teoribildning som inspirerat oss mycket i val av uppsatsämne och som vi ämnar ta vårt 
teoretiska avstamp i. Särskilt intressant blir även att titta närmare på hur behandlare 
inom BUP anser att de använder sig av valideringstekniker i sitt arbete och huruvida 
deras terapeutbeteenden skiljer sig åt i mötet med barn kontra vuxna. En annan 
intressant aspekt är vad behandlarna anser främja respektive hindra validerande 
terapeutbeteenden i den kliniska vardagen. Syftet med studien var att undersöka hur 
behandlare inom barn och ungdomspsykiatrin reflekterar och samtalar kring sitt sätt att 
använda validering i mötet med barn, ungdomar och deras föräldrar.  
 
Forskningsfrågor 

• Hur anser behandlarna att de använder validering i sitt kliniska arbete?  
• Vilka är behandlarnas reflektioner kring valideringens funktion i 

alliansbyggandet med klienterna? 
• Anser behandlarna att de validerar genom icke verbal kommunikation, i så fall 

hur?  
• Vad anser behandlarna vara invaliderande terapeutbeteenden?  
• Vad anser behandlarna främjar respektive hindrar validerande 

terapeutbeteenden?  
• Hur reflekterar behandlarna kring att överbrygga den ojämlika maktrelationen 

mellan terapeut och klient?  
• När anser behandlarna att det är särskilt verksamt att validera?  
• Hur anser behandlarna att de använder validering i mötet med barn respektive 

vuxna, hur skiljer de sig åt?   
 
 

Teoretisk utgångspunkt  
 

Denna studies teoretiska bas vilar på dialektisk beteendeterapi (DBT) utifrån Marsha 
Linehan (1993/2000). Forskarna har dock valt att avgränsa sitt teorival till den del av 
DBT som avhandlar begreppet validering samt några andra centrala DBT-begrepp som 
alla angränsar och har betydelse för validering. 
 
Dialektisk beteendeterapi är en integrerande behandlingsform som beskrivs utifrån fyra 
hörnstenar: inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och moment ur 
zenbuddistisk filosofi såsom medveten närvaro och acceptans (Linehan, 1993/2000; 
Kåver & Nilsonne, 2002).  
 
Linehan har ägnat stort engagemang åt att definiera, beskriva och integrera 
valideringsstrategier i dialektisk beteendeterapi (Kåver & Nilsonne, 2002). 
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Centrala begrepp 
Dialektiken – den dialektiska gungan: När något inte fungerar måste vi människor 
acceptera det vi inte kan påverka och förändra det som går att korrigera. Begreppet 
”dialektisk” speglar de två polerna acceptans och förändring, som båda ses som viktiga i 
behandlingen. Terapeuten bekräftar, stödjer och accepterar patienten där hen befinner 
sig för stunden och leder hen samtidigt framåt genom att ge verktyg till förändring. 
Patienten å sin sida lär sig att använda tekniker som underlättar acceptans och 
förändring. Dialektiken som förhållningssätt innebär att ständigt övervaka jämvikten 
mellan motpolerna acceptans och förändring. På ena sidan av den dialektiska gungan 
anstränger sig patient och terapeut att öka medveten närvaro och acceptans samt att 
bekräfta rimligheten i det patienten erfar, det vill säga validering. På andra sidan av 
gungan befinner sig patient och terapeut i förändrings- och problemlösningsarbete med 
hjälp av olika tekniker och strategier (Linehan, 1993/2000; Kåver & Nilsonne, 2002). 
 
Vanvördig kommunikation: Vanvördighetsteknikerna innefattar oväntade vändningar, 
att terapeuten använder en rak och öppen stil även i mycket känsliga ämnen, direkt 
konfrontation av ett problembeteende, att växla i intensitet och använda tystnad och 
kroppsspråk samt att uttrycka omnipotens. Detta syftar till att komma vidare i ett låst 
läge under terapin och kan med rätt fingertoppskänsla fungera förlösande (Linehan, 
1993/2000; Kåver & Nilsonne, 2002). 
 
Samstämmig kommunikation: Denna strategi kan hjälpa terapeuten att minska obalansen 
och kan skapa en relation som i sig är läkande. Linehan (1993/2000) menar att vi alla 
lever våra liv i samma existentiella verklighet och att detta faktum borde genomsyra och 
prägla den terapeutiska relationen. Hon menar att vi terapeuter måste ta av oss vår 
”terapeut-rustning” när vi möter klienten. Eller åtminstone göra rustningen lite mindre 
hård och mera genomtränglig. Sättet att kommunicera det vill säga terapeutens stil är 
avgörande för alliansen samt för hela terapin (Linehan, 1993/2000; Kåver & Nilsonne, 
2002). 
 
Mindfulness: Medveten närvaro inom DBT indelas i olika färdigheter, vad och hur 
färdigheter. Vad – observera, beskriv och delta. Hur – icke dömande, en sak i taget och 
handla effektivt. Samtliga färdigheter syftar till att kunna rikta sin uppmärksamhet, 
stanna upp i ett destruktivt händelseförlopp samt hjälpa klienten att hantera stressfyllda 
situationer (Linehan, 1993/2000). 
  
Makt och en jämbördig relation: När behandlaren intar en position av ”den starka” i 
relationen resulterar detta i ojämn maktbalans samt en ojämlikhet i den terapeutiska 
relationen. Inom DBT framhålls vikten av att behandla patienten som en jämlik person, 
som kompetent och ansvarstagande inte som skör (Linehan, 1993/2000; Kåver & 
Nilsonne, 2002).   
  
Validering enligt Marsha Linehan  
Inom dialektisk beteendeterapi är validering ett nyckelbegrepp. I behandlingen används 
validering för att balansera förändringsinriktade strategier, stärka terapiprocessen, 
modellera för att stärka patientens förmåga till att validera sig själv, samt att stärka den 
terapeutiska alliansen. För patienten är validering en färdighet som ligger till grund för 
att förstå sig själv och andra och för att lära sig hantera och sina känsloupplevelser 
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(Linehan, 1993/2000; Kåver & Nilsonne, 2002). Validering innebär att något har 
relevans och är meningsfullt utifrån en kontext, utifrån fakta, logik eller allmänt 
vedertagna regler eller måluppfyllelse. Validering är samma sak som bekräftelse och är 
det tydligaste sättet att förmedla acceptans på (Linehan, 1993/2000; Kåver & Nilsonne, 
2002). Linehan har operationaliserat validering genom nedanstående valideringsstege.   
 
Valideringsstegen   

1. Lyssna utan att döma, sitt tyst och stilla. Visa vaken uppmärksamhet.    
2. Summera, spegla, återge, förmedla korrekt förståelse av klientens budskap.   
3. Läsa av klienten, förmedla förståelse av det outsagda. (Jag kommer att tänka på 

det du tidigare berättat om…, Får jag nu gissa att du tänker, känner på samma 
sätt…?)   

4. Göra klientens reaktion begripliga utifrån tidigare erfarenheter, hens tidigare 
inlärning.   

5. Göra klientens reaktion begriplig utifrån nuet och/eller normalt biologiskt 
fungerande ex: sömn, födointag (känslomässig sårbarhet).   

6. Gör klientens reaktioner begripliga utifrån ett allmänmänskligt perspektiv. Att 
dela livets förutsättningar. Att behandla klienten som en jämlik person.    

7. Förmedla det gemensamma i upplevelsen av sårbarhet samt det gemensamma 
ansvaret och dela upplevelsen av mänsklig sårbarhet utan att förlora fokus på 
klienten. Våga visa reaktioner men visa också att du kan hantera dem (Linehan, 
1993/2000).   

 
Validering i KBT har två syften; den ena är att skapa en god allians med klienten. 
Validering tröstar, lindrar och ger hopp. Klienten upplever detta som mycket basalt – att 
terapeuten ser, förstår och accepterar hen. Det andra syftet är att lära klienten att 
validera sig själv och andra. Validering fungerar likt andra färdigheter inom DBT som 
något klienten kan lära in och använda i sin vardagsmiljö med de hen lever tillsammans 
med (Kåver, 2011).  
 
Validering som begrepp innebär att terapeuten på ett mycket uttryckligt sätt förmedlar 
att patientens beteende är fullt begripligt i de förhållanden hen befinner sig i. 
Behandlaren försöker få patienten att acceptera, begripa och respektera sina tankar, 
känslor och handlingar. I motsats till detta står problemlösning, där fokus ligger på 
strategier för att lära patienten att förändra sina tankar, känslor och handlingar. Att som 
terapeut enbart arbeta med en av dessa strategier kan bli dysfunktionellt för patienten 
och behandlingen. Fokus ligger på att lära patienten att själv hitta en balans där hen 
både validerar sig själv och samtidigt arbetar med att förändra sig. Att validera en 
person handlar om att bestyrka att personen är logisk, funktionell, välgrundad, sann och 
begriplig (Linehan, 1993/2000; Kåver & Nilsonne, 2002). 
 
Det är av stor vikt att klargöra skillnaden mellan empati och validering. Detta innebär 
att tröst, omhändertagande och förståelse inte är detsamma som validering. Ibland kan 
konfrontation och att inte trösta patienten vara det mest validerande i en viss given 
situation. På detta sätt kan behandlaren visa att denne ser patienten som en kompetent 
och resursstark individ. Empati är nödvändigt, men ensamt räcker det inte hela vägen. 
Validering är mer komplext än så, detta då analys av sammanhang och arbete mot mål 
behöver adderas (Linehan, 1993/2000; Kåver & Nilsonne, 2002). 
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Vad kan valideras? Inom DBT skiljer man på validering av tankar, känslor, beteenden 
och kroppsreaktioner. Det är inte nödvändigt att validera alla dessa perspektiv samtidigt. 
Gällande till exempel validering av självskadebeteende är det möjligt att validera 
känslan bakom problembeteendet dock inte handlingen i sig. Behandlaren kan validera 
utifrån historiska omständigheter, nuvarande omständigheter och handlingens 
konsekvenser på både kort- och långsiktigt. Beteendet kan valideras utifrån det rimliga i 
att handlingen leder till ångestlindring samt att patienten saknar färdigheter att agera på 
ett mer funktionellt sätt. Problembeteendet går också att validera utifrån historiska 
omständigheter då svåra livshändelser och medfödd sårbarhet kan finnas med i bilden 
(Linehan, 1993/2000).   
 
Hur validerar man? Behandlaren validerar genom ord eller vad hen gör. Detta kan 
handla om hur terapeuten använder sitt kroppsspråk. Att exempelvis luta sig fram, le 
och rynka pannan kan upplevas som bekräftande eller icke bekräftande. Likaså hur vi 
använder rösten och röstläge, tonfall och röstens styrka kan signalera detta. Att validera 
patienten genom handling kan innefatta att ta en paus när denne upplevs trött, hämta ett 
glas vatten eller att småprata lite om alldagliga saker i sessionens inledning eller slut 
(Linehan, 1993/2000).   
 
När validerar man? Inom den dialektiska beteendeterapin nämns några centrala 
situationer där det är lämpligt att använda validering, detta kan exempelvis vara när den 
andre eller behandlaren är pressad/när den terapeutiska relationen är ansträngd/när 
relationen behöver fördjupas eller när patienten eller terapeuten är nöjd med något som 
sker i behandlingsprocessen. Valideringen förstärker då framsteget (Linehan, 
1993/2000; Kåver & Nilsonne, 2002).   
  
Invalidering: Några exempel på invalidering kan vara att kritisera, skuldbelägga, 
ifrågasätta, fördöma, håna samt att placera tankar/känslor/önskningar hos den andre. 
Vidare kan detta handla om att inte lyssna aktivt, att byta samtalsämne, att bekräfta det 
icke funktionella hos patienten, att hålla med när den andre dömer sig själv, att säga att 
den andre inte borde eller inte har rätt att känna/tänka så (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 
 

Tidigare forskning  
 

Forskarna har gjort litteratursökning i den svenska databasen LIBRIS samt via 
Stockholms universitets databas PubMed, som omfattar framför allt medicinrelaterade 
referenser. Ytterligare en databas som använts är PsycINFO som anger referenser till 
vetenskapliga publikationer inom psykologi, psykiatri samt medicin. Vid genomsökning 
av tidigare forskning har den teoretiska avgränsningen varit att begränsa urvalet till 
DBT riktat mot barn, ungdomar och familj samt validering utifrån DBT.  
  
Anna Kåver och Åsa Nilsonne har i sin bok Dialektisk beteendeterapi vid emotionell 
instabil personlighetstörning (2002) skrivit en svensk lärobok med utgångspunkt i 
Marsha Linehans teoribildning (1993/2000). Boken presenterar DBT – dialektisk 
beteendeterapi – bakgrund, teoribildning samt visar hur DBT utförs i praktiken. 
Författarna ger en gedigen genomgång av validering som begrepp samt utförliga 
beskrivningar av innehållet i validerings- och invalideringsstegen. Denna bok har haft 



 
 

6 

en betydande roll under hela studiens process samt där forskarna hämtat viktig kunskap 
kopplat till aktuella frågeställningar.   
 
Linehan och Nilsonne (2000) tar i sin bok Dialektisk beteendeterapi 
färdighetsträningsmanual upp betydelsen av validering som verktyg i mötet med 
patienten. Innehållet i denna bok speglar studiens syfte och frågeställningar. 
Skribenterna riktar fokus på att ge giltighet åt det patienten känner, gör och tänker, utan 
att värdera. Validering förmedlar till patienten att hennes beteende är begripligt och 
rimligt under omständigheterna.   
 
I Kåvers bok Allians - Den terapeutiska relationen i KBT (2011) beskrivs alliansens 
viktiga fundament; mindfulness, acceptans, validering och empati. Författaren 
framhåller valideringens viktiga funktion i mötet med patienten, för att hen skall känna 
sig bekräftad på ett sätt som främjar tillfrisknande och utveckling.   
   
Linehan (1997) gör i artikeln Validation & psychotherapy en noggrann redogörelse 
gällande validering. Här ges en sammanfattning av samtliga valideringsnivåer och en 
beskrivning av skillnaden mellan empati och validering. Den dialektiska gungan 
presenteras, vilket innebär att terapeuten håller en balans mellan acceptans och 
förändring. Validering beskrivs som stärkande för behandlingsprocessen och den 
terapeutiska relationen.   
 
Perry Hoffman, Alan Fruzzetti och Charles Swenson har utformat DBT-Family Skills 
Training (DBT-FST) som presenteras i boken Dialectical Behavior Therapy- Family 
Skills training (1999). DBT-FST riktar sig till familjer och kan ses som ett komplement 
till sedvanlig individuell DBT. DBT-FST har bland annat som syfte att öka samtliga 
familjemedlemmars förmåga att bekräfta och validera varandra.  
 
Fruzzetti har designat en skala för validering-/invalidering som operationaliserar 
validering och invalidering i flera nivåer. Skalan ger ett slags mått på graden av 
validering och invalidering och kan användas då en interaktion ska observeras. Skalan 
har visat sig vara särskilt användbar då familjer i behandling tränar på 
valideringstekniker (Hoffman, Fruzzetti & Swenson, 1999). 
 
Studiens frågeställningar rör bland annat när det är särskilt hjälpsamt att validera. Denna 
fråga är kopplad till följdfrågor rörande spänning, konflikt, intensiva känslor och 
destruktiva mönster i mötet med familjesystem. Fruzzetti behandlar dessa områden i sin 
bok The High-Conflict Couple. A Dialectical Behaviour Therapy Guide to Finding 
Peace, Intimacy & Validation (2006). Boken riktar sig till par och skildrar vad som bör 
valideras i en konflikt, varför, samt hur, man skall validera sin partner. Fruzzetti redogör 
för hur par kan bryta inarbetade destruktiva konfliktmönster, utveckla redskap för att 
hantera negativa känslor och lära sig att kommunicera på sätt som leder till förståelse, 
validering, förhandling och närhet.   
 
Kelly Wilsons bok Mindfulness for two (2008) är relevant i sammanhanget i då den 
sätter terapeutbeteenden i rampljuset. Wilson har gjort en genomgång av vanliga 
terapeutfällor med anknytning till den terapeutiska relationen. Dessa kan tyckas 
motsatsen till validering och snarare identifieras som invaliderande beteenden. Enligt 



 
 

7 

Wilson ägnar sig terapeuten åt detta för att uppleva kontroll och kanske även lite makt. 
De kan bli ett sätt att hantera oro och krav som våra klienter och vi själva skapar i oss. 
Dessa beteenden handlar bl.a. om att vara expert för att uppleva kontroll, att vara smart 
för att skynda på terapiprocessen, att trösta och lugna för att snabbt eliminera klientens 
lidande.    
 
I Shenk och Fruzzettis artikel The impact of validating and invalidating responses on 
emotional reactivity (2011) beskriver författarna om hur en invaliderande samt en 
validerande respons påverkar studiens deltagare både känslomässigt och fysiologiskt. 
Deltagare som utsattes för ett invaliderande bemötande rapporterade en ökning av 
negativa känslor, hjärtklappning samt svettning, jämfört med deltagare som exponerats 
för validerande respons.   
 
I artikeln Treatment Acceptability Study of Walking The Middle Path, a New DBT Skills 
Module for Adolescents and their Families (Miller et al., 2015) har Alec Miller, Jill 
Rathus och andra erfarna DBT-terapeuter samarbetat för att hitta en anpassning av DBT 
som lämpar sig för suicidala ungdomar med drag av emotionell instabil 
personlighetsstörning. Fem anpassningar har gjorts;   
 

1. Första fasen har kortats ner till 16 veckor istället för ett år.  
2. Föräldrar deltar i färdighetsträningen detta i syfte att öka generaliseringen av 

färdigheter samt minska invalideringen i hemmiljön.   
3. Föräldrar/familjemedlemmar involveras i individualterapin.   
4. Färdighetsträningsmanualen har reducerats och gjorts mer lättillgänglig.   
5. Språket har förenklats och anpassats.    

 
Den nya modifierade färdighetsträningsmodulen Walking the Middle Path testades 
kliniskt med 50 deltagare. Resultatet visade att ungdomarna med hjälp av DBT 
uppvisade en klar förbättring gällande psykiskt välbefinnande. Ytterligare ett intressant 
fynd var nämligen att validering som färdighet skattades allra högst av respondenterna 
som deltog i studien. Författarna diskuterar valideringens roll i att förbättra familjers 
funktion (Miller et al., 2015). 
 
I rapporten Adapting Dialectical Behaviour Therapy for Children, skriven av 
Perepletchikova F, Axelrod SR, Kaufman, J, Rounsaville, B.J, Douglas-Palumberi, H, 
Miller, A.L. (2011) beskrivs en pilotstudie där barn och ungdomar deltagit i ett sex 
veckors DBT-färdighetsträningsprogram. Via självskattningsformulär gjordes för- och 
eftermätningar gällande symptom av ångest, nedstämdhet och suicidala tendenser. 
Studien påvisade att barnen kunde förstå och tillägna sig DBT-färdigheter. Föräldrarna 
upplevde färdigheterna som viktiga, barnvänliga, hanterbara och hjälpsamma. Vid 
eftermätning uppskattade barnen en avsevärd ökning av adaptiva hanteringsstrategier, 
samt minskade symptom av nedstämdhet och suicidalitet. Författarna föreslog vidare 
forskning inom DBT, riktat till barn med sämre funktionsnivå än studiens respondenter. 
De diskuterade även behovet av individualterapi för barn, samt färdighetstränings-
program och valideringstekniker för vårdnadshavare.  
  
Carson-Wong och Rizvi (2016) skriver i artikeln Reliability and validity of the DBT-
VLCS: A measure to code validation strategies in dialectical behavior therapy sessions 
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att mycket lite forskning har genomförts för att undersöka hur validering används i 
terapi och ingen forskning har bedrivits om de sex valideringsnivåerna. En begränsande 
faktor var bristen på mätinstrument. Till följd av detta utformades The DBT-Validation 
Level Coding Scale (DBT-VLCS) i syfte att koda för de olika valideringsnivåerna under 
en individuell samtalssession. DBT-VLCS öppnar upp möjligheten för forskning på 
validering som tidigare inte varit möjligt samt effektiviserar behandlingen genom ett 
strategiskt användande av olika terapeutiska strategier.   
 
Artikeln Family therapy and dialectical behavior therapy with adolescents skriven av 
Miller, Glinski, Woodberry, Mitchell, Indik (2002), formulerar hur man med hjälp av 
olika DBT-strategier utövar behandling riktad till suicidala tonåringar med 
multiproblematik, samt deras familjesystem. Här framhålls vikten av att balansera 
mellan acceptans och förändring. Författarna ger även förslag på olika 
valideringsstrategier.   
 
Fruzzetti och Shenk (2013) undersöker i sin forskningsartikel Parental Validating and 
Invalidating Responses and Adolescent Psychological Functioning i vilken utsträckning 
föräldrars validerande och invaliderande beteende (a) kunde tillförlitligt uppmätas i 
föräldra-ungdomsrelationer, (b) skilde sig avsevärt mellan kliniska och icke-kliniska 
familjebildningar, och (c) associerades med ungdomarnas känslomässiga dysreglering, 
beteendeproblem, och nöjdheten i relationen mellan föräldrar och deras tonåringar. 
Studien bestod av 29 stycken deltagare i åldersspannet 12–18 år, samt deras föräldrar. 
Författarna använde sig av självskattningsformulär där ungdomarna och föräldrarna 
skattade de förstnämndas funktion. Föräldrarnas validerande och invaliderande beteende 
filmades. Resultatet visade att föräldrars validerande och invaliderande beteenden (a) 
var mätbara, med hög nivå av tillförlitlighet, (b) skilde sig avsevärt mellan kliniska och 
icke-kliniska familjebildningar, och (c) stod i relation till, i väntad riktning gällande 
ungdomars känslomässiga dysreglering, utagerande problembeteenden, nöjdheten i 
relationen mellan föräldrar och deras tonåringar.  
 
 

Metod 
 

Vetenskapsfilosofiskt perspektiv 
Denna studie utgår från ett vetenskapsfilosofiskt fenomenologiskt perspektiv. Den 
fenomenologiska ansatsen ger en generell beskrivning av ett psykologiskt fenomen 
utifrån upplevelser av fenomenet, så som åsikter, uppfattningar, attityder och 
övertygelser, känslor och emotioner kopplat till fenomenet. Avsikten är att få fram det 
som är gemensamt för alla de olika konkreta beskrivningarna i materialet. Detta görs 
genom reduktion det vill säga att empirin komprimeras, vilket leder till att de generella 
substanserna i fenomenet framträder tydligare (Langemar, 2008). 
 
Kvalitativ metod 

Abduktiv ansats.  
Denna studie har en kvalitativ ansats. Forskningsfrågorna har besvarats med hjälp av 
empirin från semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Vid formulerandet av den 
semistrukturerade intervjuguiden, under databearbetningen och slutligen i analysen av 
den insamlade empirin har vi använt oss av både induktiv och deduktiv metod. Dels har 
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forskarna analyserat empirin utifrån tidigare forskning och vald teori, dels har forskarna 
sökt mönster, härlett begrepp och nya infallsvinklar direkt från empirin. Denna 
växelvisa användning av deduktiva och induktiva ansatser kallas för abduktiv metod 
(Larsson et al, 2005). Jacobsson (2010) menar att abduktion är en forskningsmetod som 
bygger på att hitta det oförmodade och sedan stämma av det mot etablerad 
kunskap/teorier. Detta skapar i sin tur en ny förståelse som sedan prövas genom nya 
observationer, en process som kan återupprepas om och om igen och på så sätt generera 
nya infallsvinklar. Den abduktiva metoden bygger alltså på att forskaren har tillgång till 
existerande forskning och vedertagen kunskap för att med hjälp av denna hitta 
djupgående resonemang och teoretiska samband och mönster. I och med den abduktiva 
ansatsen behöver forskaren alltså inte hävda att hon har en neutral förförståelse 
(Jacobsson, 2010). 
 

Val av undersökningsgrupp.  
Undersökningsgruppen bestod av psykologer och socionomer som arbetar med 
behandling/psykoterapi inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP). I studien ingick 13 
respondenter som bildade tre stycken fokusgrupper. Två fokusgrupper bestående av fyra 
respondenter och en grupp bestående av fem respondenter. Gruppsammansättningen 
gällande grundutbildning (socionom, psykolog och/eller legitimerad psykoterapeut) var 
blandad. Samtliga respondenter har en grundutbildning i KBT (steg 1) och 7 av 13 
respondenter är även legitimerade psykoterapeuter med KBT-inriktning. Åldersspannet 
på respondenterna sträcker sig mellan 30–55 år. Majoriteten av respondenterna är 
kvinnor.  Se tabell nedan.  
 
Tabell 1. Undersökningsgruppens sammansättning. 
 

 
Kön 
 

 
Antal 

Kvinnor 
Män 

11 
2 

 
 
Tabell 2. Undersökningsgruppens sammansättning – ålder. 
 

 
Ålder 
 

 
Antal 

30–35 
36–40 
41–45 
46–50 
51–55 

4 
2 
3 
1 
3 
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Tabell 3. Undersökningsgruppens sammansättning – utbildningsnivå. 
 

 
Utbildning 
 

 
Antal 

Socionom med steg 1 KBT 
Leg. Psykolog (steg 1 KBT) 
Socionom leg. Psykoterapeut KBT 
Leg. Psykolog leg. Psykoterapeut KBT 

3 
3 
3 
4 

 
Forskarna använde sig av ett ”handplockat urval” då de valde respondenter, inte 
slumpen eller tillgängligheten (Langemar, 2008). Detta var för forskarna möjligt då de 
arbetar på en av Sveriges största barnpsykiatriska mottagningar med över 60 anställda. 
Forskarna kunde fritt välja respondenter vilket möjliggjorde denna form av 
urvalsprocess. Syftet med att endast välja behandlare med KBT-inriktning var viktig 
utifrån studiens ambition att undersöka just validering som har sin grund i tredje vågens 
KBT. Forskar ville undvika en potentiell begreppsförvirring som skulle kunnat uppstå 
om vi valt respondenter med annan teoretisk inriktning.  
 
Enligt Langemar (2008) kan fördelen med fokusgrupper framför individuella intervjuer 
vara att respondenterna lättare sporras och inspireras att reflektera över och sätta ord på 
sina åsikter och erfarenheter. En mer lättsam stämning möjliggörs då respondenterna ej 
behöver prestera under hela samtalet, detta utifrån att ordet fördelas över hela gruppen. 
En annan fördel med fokusgrupper är att ett ämne lättare kan belysas och penetreras 
från flera olika håll samtidigt. En nackdel med fokusgrupper kan vara att 
respondenterna hämmas att berätta mindre smickrande erfarenheter utifrån rädslan att 
bli ”blottade” och negativt bedömda av gruppen (Langemar, 2008). Forskarna i studien 
har försökt överbrygga dessa nackdelar genom att gång på gång under intervjuernas 
gång be respondenterna lyfta situationer som de upplevt som svåra och då de anser att 
de misslyckats med att validera klienter. Forskarna påtalade medvetet flera gånger ”det 
mänskliga i att göra misstag” och ”att inte alltid veta” samt ”att det psykoterapeutiska 
arbetet på BUP innefattar stora utmaningar”. Forskarnas hållning syftade till att få 
respondenterna att slappna av och våga dela med sig av sina erfarenheter.  
 

Procedur. 
I studien användes tematisk analys, såväl induktiv tematisk analys (sprungen direkt ut 
empiri) som deduktiv tematisk analys (teoristyrd) i formulerandet av den 
semistrukturerade intervjuguiden (se appendix). Det dubbla perspektivet möjliggjorde 
intervjufrågor som i förväg formulerades med avstamp i teori och tidigare forskning 
samtidigt som vi som forskare kunde förhålla oss flexibelt och fritt inför nya möjliga 
infallsvinklar och frågeställningar under intervjuns gång (Langemar, 2008). 
 
Tidsåtgång för samtliga tre fokusgruppsintervjuer var 120 minuter och skedde under en 
tidsperiod på fyra veckor. Samtliga intervjuer ägde rum i BUP:s lokaler, i samma rum. 
Respondenterna och vi forskare placerade oss på stolar i en ring. Inledningsvis beskrev 
undersökarna intervjuns upplägg samt gav en kort beskrivning av olika begrepp som 
kom att användas under intervjuns gång, så som valideringstegen och tredje vågens 
KBT samt DBT (dialektisk beteendeterapi). Detta skedde i syfte att ge samtliga 
respondenter samma förförståelse av de teoretiska begreppen. Båda forskarna höll 
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gemensamt i fokusgruppsintervjuerna och turades om att ställa frågor till 
respondenterna utifrån den semistrukturerade intervjuguiden, (se appendix). All data 
spelades in via ljudfil och empirin transkriberades därefter ordagrant till en 
sammanhållen textmassa bestående av 55 sidor. 
 

Databearbetning. 
Vid databearbetningen och i analysen av empirin användes återigen tematisk analys som 
metod, såväl induktiv tematisk analys som deduktiv tematisk analys (Langemar, 2008) 
vilket även går i linje med studiens abduktiva ansats. Enligt detta tillvägagångsätt 
kodades och kategoriserades all transkriberad rådata/empiri in under övergripande 
rubriker. Flera koder tillhörde samma bredare kategori som i sin tur bildade teman. 
Forskarna letade alltså efter nyckelord och delade in citat i preliminära teman. 
Forskarna tog ett i taget och läste texten och försökte hitta all information som tillhörde 
just det temat. Efter detta döptes varje tema. Denna process där forskarna letar 
nyckelkomponenter kallas för selektiv kodning, där några koder och kategorier/teman är 
mest väsentliga för att förstå respondenters tankar och reflektioner kring validering 
(Langemar, 2008). 
 
Hela tematiseringens utgjordes av en repetitiv process där texten lästes om och om igen. 
Därefter länkades alla teman ihop till en sammanhängande helhet. Dessa teman utgjorde 
sedan resultatdelen på vilken analys och slutsats vilar (Langemar, 2008). Slutligen 
uppnåddes teoretisk mättnad vilket innebär att de flesta nya viktiga händelser kunde 
förklaras av teorin. Fler fokusgrupper/respondenter skulle alltså ej kunna tillföra någon 
ny kunskap som skulle överraska oss (Langemar, 2008). 
 
Databearbetningen avslutades med hjälp av triangulering (se begreppsförklaring under 
rubriken extern validitet nedan) genom att tematiseringarna skickades till ett par 
respondenter för genomläsning och eventuell korrigering (Langemar, 2008). 
 
Validitet  
 

Intern validitet. 
Vid en kvalitativ studie är det viktigt att de öppna intervjufrågorna är formulerade så att 
de ”fångar in” eller mäter det som de har för avsikt att mäta. God validitet bygger även 
på att läsaren får en så klar och tydlig bild av det fenomen som undersökts med hjälp av 
forskarens beskrivningar, kategoriseringar och analys (Larsson et al. 2005). 
 
Fokusgrupperna bestod, som tidigare presenterats, endast av respondenter med KBT-
inriktning.  Syftet med detta urval var att öka studiens validitet i och med att risken för 
en potentiell begreppsförvirring minskade då samtliga respondenter hade samma 
förförståelse för de teoretiska begreppen. Genom denna avgränsning ville vi som 
forskare öka chansen att respondenterna pratade och relaterade till samma sak det vill 
säga att studien mätte det vi avsåg att mäta. Syftet var alltså att respondenterna skulle 
reflektera kring just begreppet validering utifrån ett KBT/DBT-perspektiv och inget 
annat. 
 
För att ytterligare säkerställa att respondenterna verkligen pratade och reflekterade kring 
de begrepp som vi som forskare avsåg att undersöka/mäta inleddes varje fokusgrupp 
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med en kort beskrivning av de teoretiska nyckelbegreppen så som valideringstegen 
(Linehan, 1993/2000; Kåver & Nilsonne, 2002). 
 

Extern validitet. 
Forskarna avsåg att öka studiens externa validitet det vill säga generaliserbarheten av 
studiens resultat genom att ta hänsyn till vissa aspekter under forskningsprocessen, så 
som datainsamlingstriangulering, triangulering i form av instämmande samt genom att 
uppnå saturation i materialet. 
 
Forskarna använde sig av datainsamlingstriangulering i den mening att de båda 
närvarade vid varje intervjutillfälle och på så sätt kunde diskutera och jämföra 
samstämmigheten i upplevelsen av vad som sagt och kommit fram under intervjuerna 
(Langemar, 2008). 
 
I syfte att öka samstämmigheten i materialet och i förlängningen tillförlitligheten i 
resultatet användes även triangulering i form av instämmande, det vill säga att det 
tematiserade materialet skickades till ett par respondenter för genomläsning och 
eventuell korrigering (Langemar, 2008). Den respons som forskarna fick av 
respondenterna var att de kände igen sig i sina uttalanden och citat och att de inte hade 
något vidare att tillägga eller korrigera. 
 
Under tematiseringen och tolkningsarbetet av empirin uppstod saturation även kallat 
mättnad i materialet. Med detta menas att samma eller liknande svar upprepades av 
olika respondenter under de för varandra separata fokusgruppsintervjuerna. Likheten i 
respondenternas separata svar blev synligt då deras resonemang och reflektionerna kom 
igen gång på gång. Forskarna var under hela forskningsprocessen öppna för att fler 
observationer skulle kunna behövas samlas in i form av fler intervjuer om mättnad inte 
skulle uppstå. Detta i syfte att öka generaliserbarheten i studien (Langemar, 2008). 
 
Reliabilitet 
Graden av reliabilitet i kvalitativa studier syftar på hur undersökningen och 
bearbetningen av material är utförda. God reliabilitet syftar till en noggrannhet genom 
hela forskningsprocessen, med avsaknad av slump och slarvfel under datainsamlingen, 
så som att till exempel inte vara uppmärksam under intervjuerna eller transkribera 
materialet slarvigt (Esaiasson et al. 2005). Samtliga fokusgrupper genomfördes på 
samma plats, i samma lokal och var tidsmässigt lika långa (120 min). Tillvägagångsättet 
var det samma vid samtliga intervjutillfällen, samma information gavs inledningsvis till 
respondenterna och den semistrukturerade intervjuguiden användes i närvaro av båda 
forskarna vid samtliga intervjuer. All empiri transkriberades ordagrant.  
 
Etiska överväganden  
Inte sällan får forskaren vid kvalitativa forskningsintervjuer ta del av intervjupersoners 
personliga och privata erfarenheter och åsikter. Forskaren har alltid ett ansvar för att 
intervjuns struktur och innehåll ska följa de etiska riktlinjer som finns, för att på så sätt 
minska risken för eventuell psykisk skada och kränkning av intervjupersonen (Kvale, 
1997). Forskarna till denna studie har tagit del av och i denna studie beaktat 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) Forskningsetiska 
principer. Nedan redovisas hur HSFR:s fyra huvudkrav så som informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tillämpats i studien 
(Vetenskapsrådet, 1990). 
 
Informerat samtycke tillämpades vid samtliga intervjuer, vilket innebar att 
respondenterna innan de valde att tackade ja fick kännedom om studien syfte och kort 
om dess upplägg (Vetenskapsrådet, 1990). Respondenterna informerades om att 
intervjun var frivillig och att de när som helst under intervjun var fria att avbryta utan 
skyldighet att förklara sig. Information gavs även om att respondenterna kunde välja att 
avstå från att svara på specifika frågor (Vetenskapsrådet, 1990).   
 
Vidare informerades respondenterna om konfidentialiteten, vilket innebär att ingen 
respondent eller patienten kommer kunna identifieras eller spåras då all empiri noga 
avidentifierats. Citaten kommer inte heller att kunna kopplas samman med en specifik 
respondent. Respondenternas riktiga namn har i den slutgiltiga texten ersättas med 
fingerade namn. Under fokusgruppsintervjuerna beskrev respondenterna kliniska 
exempel från sin vardag, de angav dock inte namn, personuppgifter eller detaljer som 
skulle kunna kopplas till patienternas identitet (Vetenskapsrådet, 1990).   
 
Respondenterna informerades om att de inspelade ljudupptagningarna inte kommer 
användas till något annan studie i framtiden. Empirin kommer alltså enbart att användas 
i den studie som respondenterna gett sitt informerade samtycke till (Vetenskapsrådet, 
1990). 
 
   

Resultat 
 

I detta kapitel kommer empiri och teori att sammanföras. Samtliga teman utifrån 
intervjuguide kommer att presenteras och förankras i teori. Dessa teman är: 
”Nyckelkomponenter”, ”Valideringens funktion - skapa allians”, ”Validering - mer än 
språket”, ”Invalidering och stress i klinisk BUP-vardag”, ”Det jämlika mötet”, ”Sätta 
ord på affekter - en framkomlig väg i arbetet med konfliktfyllda familjer”, ”Särskilt 
funktionellt att validera skam och skuld” samt temat ”Olika valideringstekniker i mötet 
med barn och vuxna”. 
 
Validering som nyckelkomponent 
Inom dialektisk beteendeterapi (DBT) identifieras sju valideringsnivåer, denna 
valideringsstege är utformad av professor Marsha Linehan (1993/2000). Terapeuten 
behöver kunna validera på samtliga nivåer (Kåver & Nilsonne, 2002).  
 
På frågan om vad respondenterna tänker kring valideringens funktion är samtliga 
överens om validering som en nyckelkomponent i allt kliniskt arbete inom BUP.  
 

Viktoria: Validering har en jättestor betydelse! Att se att det är giltigt det man 
tänker och känner. Det är svårt att känna förtroende för någon som man inte 
känner sig giltigförklarad av.  

 
Under detta tema har vi valt att koppla respektive valideringsnivå till det empiriska 
materialet. Samtliga valideringsnivåer (i texten nedan betecknat med V 1-7) presenteras 
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i tur och ordning följt av resultat i form av citat som speglar innehållet inom den 
valideringsnivån.   
 
V 1. Lyssna och observera. Visa vaken uppmärksamhet. Sitta tyst och vara mycket 
koncentrerad, ha ögonkontakt, nicka, visa att man är närvarande med patienten. Vara 
icke dömande (Kåver & Nilsonne, 2002).  
 
Var och en av våra respondenter berättar hur de intar ett inlyssnande och närvarande 
bemötande och hur de med hjälp av sammanfattningar och information får till ett fint 
möte med barn och föräldrar i terapirummet. Citatet nedan speglar detta vilket 
överensstämmer med valideringsnivå ett.    
 

Helena: Det är ett slags genomgående förhållningssätt. Jag tror det är ett 
förhållningssätt och något man konkret gör. Jag tänker inte att nu validerar jag. 
Det är något sätt att förhålla sig till jobbet. Från det att man hälsar i väntrummet 
till det att man sätter sig ned, en inställning till människan, till barnet, till 
föräldrarna. Nu ser och nu lyssnar jag på dig. Nu är jag aktiv, nu lutar jag mig 
tillbaka, att jag inte är för snabb. Jag vill inte förstå för snabbt, jag vill verkligen 
hänga med. Att bekräfta och om jag inte förstår någonting då säger jag det. Att 
sammanfatta och att vara tydlig, det är extremt viktigt att vara tydlig. Att förmedla 
om jag förstått eller om jag inte begripit något.     

 
V 2. Summera, spegla, återge, förmedla korrekt förståelse av klientens budskap ”Så du 
menar alltså att?” ”Har jag förstått dig rätt?” (Kåver & Nilsonne, 2002).   
 
Samtliga respondenter beskriver att validering finns med som en röd tråd i allt kliniskt 
psykoterapeutiskt arbete de utför. Genom sammanfattningar, spegling, bekräfta och visa 
tydlighet. Citaten nedan överensstämmer med valideringsnivå nummer 2.  
 

Viktoria: Jag säger att det ungefär är en i varje klass går på BUP, patienterna får 
känna att de inte är ensamma. Att försöka vara närvarande och att titta och lyssna 
uppmärksamt. Du går så snabbt eller du har "First Aid Kit" på tröjan, att visa att 
jag ser dom. Att uppmärksamma något personligt. Att ge tillbaka genom 
sammanfattningar, frågor eller förslag. Eller att ge egna exempel till föräldrar 
någon form av self-disclosure, att man bjuder lite på att man vet hur det är att 
själv ha barn så att de inte känner sig så utsatta. Detta gör att föräldrarna kanske 
kan bli mindre kritiska i sitt föräldraskap. Det minskar skuld. Man kan som 
behandlare ge något eget exempel på att man gjorde något som man skämdes 
över, till exempel vid social fobi. Där kan jag berätta att vissa är mer rädd för att 
hålla en redovisning än för att dö. Det kan fungera som lite skamavlastande.  

 
V 3. Läsa av klienten, förmedla förståelse av det outsagda. Terapeuten använder sig av 
intuitiv förståelse och klinisk känslighet. ”Jag ser att något händer med dig nu, kan du 
beskriva?” ”Får jag nu gissa att du tänker på den där händelsen när du blev oerhört 
kränkt?” (Kåver & Nilsonne, 2002). 

 
På frågan kring betydelsen av validering i psykoterapi är samtliga av våra respondenter 
överens om att den är oerhört viktig samt att det är omöjligt att genomföra ett samtal 
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utan att validera. Många beskriver hur de tar sig genom hela valideringsstegen under ett 
samtal samt att detta börjar redan vid mötet i väntrummet. Citaten nedan reflekterar nivå 
nummer tre.  
 

Ingela: Jag tror att i princip varenda behandlande samtal innehåller alla steg i 
valideringsstegen faktiskt. Jag tror inte att det finns någon som har 
initialbedömning utan att också någonstans försöka förmedla någon slags 
förståelse, någon slags värme i det hela och ge lite hopp. Normalisera och 
förmedla acceptans kring att det inte är konstigt att det blir svårt och besvärligt för 
dig utifrån det här och det här. Jag tänker att det är väl också ett sätt att 
förmänskliga det vi pysslar med.  

 
V 4. Göra klientens reaktion begripliga utifrån historia, tidigare erfarenheter, hens 
tidigare inlärning och fysiologiska faktorer. (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 

Viktoria: Till föräldrar säger jag mer till exempel ”förstår att det blir 
problematiskt och svårt för er att höra att skolan rapporterar det här till exempel 
mycket bråk eller att barnet länge har haft svårigheter”.  Till barnet kan jag säga 
att "det inte är konstigt att det är tufft just nu på grund av mobbningen i skolan".  

 
Citatet ovan speglar innehållet i valideringsnivå fyra där, respondenten validerar utifrån 
inlärning och erfarenheter.  
 
V 5. Göra klientens reaktion begripliga utifrån nuet och/eller normalt biologiskt 
fungerande exempelvis: sömn, födointag (känslomässig sårbarhet). Hitta utlösare och 
förstärkare i nuet. Terapeuten måste lära sig den svåra konsten att finna det som går att 
validera i dysfunktionellt beteende. (Kåver & Nilsonne, 2002).   
 
Citaten nedan betonar valideringsnivå fem, det vill säga vikten av att lyfta känslomässig 
sårbarhet, sömn och använda sig själv för att normalisera och hitta det rimliga i 
patientens beteende.  
 

Agneta: ”Och sen också tänker jag att du gör såhär är helt naturligt utifrån din 
sårbarhet och det du varit med om…” Men också använda sig själv. ”Jag skulle 
också göra detsamma om jag inte hade ätit och sovit på tre dagar”.  

 
Vid frågan när det är särskilt hjälpsamt att validera svarar många respondenter att det är 
när situationen är svår och fylld av skam, skuld och konflikter. De menar att se det 
rimliga trots att ett visst beteende är felaktigt och dysfunktionellt kan vara oerhört 
hjälpsamt och leda arbetet framåt i rätt riktning. Helena ger ett exempel på validering 
utifrån nuet där stress beskrivs som sårbarhetsfaktor, vilket överensstämmer med 
valideringsnivå nummer fem. 
 

Helena: Jag tänker att många föräldrar som gjort dumma saker mott sitt barn, som 
slagit eller sagt dumma saker. Att man kan enas om att det här var bort i tok, men 
att min uppgift som terapeut blir ändå att utifrån den här situationen så kan det bli 
begripligt. Det var ju extremt mycket för er som mamma och pappa i den här 
situationen, det var ju inte bra. Vårt gemensamma jobb blir att hitta strategier för 
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att din stress ska minska för att det ska bli mindre för dig och ditt barn. Det här 
var ju inte okej, men det blir på något sätt begripligt att det var en sån extremt svår 
situation. Att man kan dela det, att man kan validera det utifrån den specifika 
situationen.  

 
V 6. Gör klientens reaktioner begripliga utifrån ett allmänmänskligt perspektiv. Att dela 
livets förutsättningar. Att behandla klienten som en sann och jämlik person. Terapeuten 
är genuin och agerar som en medmänniska och behandlar inte patienten som en skör 
person eller som mindre vetande. Syftet är att uppnå en högre grad av jämlikhet än vad 
som är vanligt i en terapeutisk kontakt. Konsten är här att behandla patienten som en 
bror eller syster, utan att förlora sin professionalism (Kåver & Nilsonne, 2002). Citatet 
nedan speglar innehållet i denna valideringsnivå.  
 

Therese: Men jag tycker att det var så otroligt hämnade det vi fick lära oss på 
psykologprogrammet. Man skulle inte svar på några frågor om sig själv, what so 
ever.  
 
Therese: Jag kan ta ett exempel. Det var här på BUP, jag hade akuten och det kom 
in en tjej som jag skulle träffa i ett akut läge. Hon var väldigt upprörd och skrek 
på mig att hon skulle döda olika personer här och sen tänkte jag ”Shit jag måste 
bara hantera det här”. Kanske gick jag emot reglementet. Det kom fram att 
patienten inte hade sovit någonting på hela natten. Till slut tänkte jag, gud hon har 
ju inte sovit någonting. Det blev en omedveten validering och jag frågade henne 
om hon ville ha lite vatten och gå och lägga sig i vårt vilorum. Och det var ju 
egentligen inte rätt av mig att göra så. Sen gick jag och pratade med vår jourläkare 
för att hon skulle träffa henne, men då hon kom så sov patienten. Sedan pratade 
jag med vår chef som ifrågasatte min handling och uttryckte att jag inte fick göra 
så. Men i det här fallet så var det som behövdes. Patienten blev mycket lugnare då 
hon sovit och kunde sedan träffa läkaren. Det jag menar är bara att ibland måste 
man gå lite utanför ramarna och bemöta patienten som en jämlik. Jag menar hur 
hade jag hanterat en annan person som inte var en patient.  

 
Många respondenter påpekar vikten av dialektiken mellan validering och att våga pusha 
patienten mot förändring dvs det gemensamma ansvaret. De betonar samarbetet samt att 
lägga över ansvar och behandla patienten som en kompetent person. Citatet nedan 
återspeglar innehållet i valideringsnivå nummer sex och sju.  

 
V 7. Förmedla det gemensamma ansvaret och dela upplevelsen av mänsklig sårbarhet 
utan att förlora fokus på klienten. Våga visa reaktioner men visa också att du kan 
hantera den (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 

Björn: Om man validerar så att man har en bra allians så efter ett tag måste man 
börja utsätta patienten för exponering. Jag tycker den biten blir svårare. Det är ju 
ganska enkelt att sitta och validera. I och för sig är ju validering en konst i sig men 
hamnar man bara i det blir det bara ett lättsamt och trevligt samtal där man undviker 
att prata om det som faktiskt är svårt. Att berätta för patienten att om du inte gör 
någonting, då kanske vi behöver avsluta vår kontakt. Jag kan säga att vi kan göra 
skillnad tillsammans men det kräver att du jobbar hemma med uppgifterna. Det 
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tänker jag kan vara validerande. Att säga att större delen av arbetet gör du hemma. 
Mitt arbete är att hjälpa dig bäst jag kan, men det är du som måste göra jobbet 
hemma.  
   

Några respondenter poängterar vikten av dialektiken mellan validering och förändring 
för att nå goda resultat.  
 

Therese: Fast jag tänker att det kan bli för mycket om man bara jobbar med 
validering, för sen kommer ju förändringen in. Det är ju gungan som är viktig, 
alltså förändring och validering. Att se den personen; Var är den nu? Varför gör 
den som den gör nu? Men sen måste det ju komma in förändring om man vill 
ändra på det här. Då måste du börja göra saker på ett visst sätt. I vissa fall kommer 
det inte att räcka hela vägen. Man måste ha något mer än enbart validering.  

 
Slutligen beskriver en respondent hur hon som behandlare rör sig på alla sju 
valideringsnivåerna under en terapi.  

 
Jenny: Det mesta som ingår i den här stegen, ja det är ju det här man håller på med. 
Oavsett om man gör funktionella analyser eller konceptualisering 
 
Valideringens funktion -  skapa allians 
På frågan om valideringens funktion i alliansbyggandet med patienterna svarar samtliga 
respondenter att valideringen är helt nödvändig i etablerandet av en bärande terapeutisk 
relation.  
 

Jenny: Det är jätteviktigt. Det öppnar ju upp för att man överhuvudtaget ska våga 
prata. Om man istället gick till någon som inte validerade som bara var en 
projektionsskärm. Som man skulle var för i tiden, för länge sedan för att det skulle 
bli bra analyser. Då tänker jag att det är svårare att prata…  
 
Ingela: Det finns ju till och med forskning på det. I södra Sverige tror jag att dom 
hade filmat läkare som fick humma lite grann och nicka till sina patienter -då kom 
det mera ord än då de fick instruktionen att bara skriva under besöket - då kom de 
inga ord alls.  Och då handlade det ju bara om första valideringsnivån tänker jag - 
alltså aktivt lyssnande. Validering är det verktyg vi har för att skapa allians. Att 
kunna förmedla - Du är en människa för mig.  Jag hör dig och tar dig på allvar och 
nu ska vi se vad kan vi göra tillsammans. Du med har dina pusselbitar och jag är 
en rackare på att lägga pussel. Vi ska nog få till någonting liksom.  
 

Svaren ovan går i linje med Kåvers (2011) resonemang om att ett av valideringens 
huvudsyften i KBT är att skapa och bevara en god allians med klienten. Kåver (2011) 
beskriver vidare att även terapeuten behöver känna sig validerad i sina ansträngningar, 
då allians handlar om ett sampel. Öppen och tydlig kommunikation ger ofta ömsesidig 
förstärkning.  
 

Andrea: För att kunna skapa en fungerande relation måste ju patienten känna sig 
validerad och även jag som terapeut behöver få känna mig validerad, annars blir 
det ingen relation.  
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Enligt Kåver (2011) är validering synonymt med bekräftelse vilket tydligt syns i våra 
respondenters citat. Flera av våra respondenter beskriver hur interventionen att bekräfta 
som en form av validering börjar redan i väntrummet. 
 

Jenny: När ja hämtar en patient i väntrummet ler jag alltid och säger något. Det är 
ju så enkelt med vädret eller nu är det snart skollovet, eller åh vilka fina skor eller 
vad det nu må vara. Så någonting är det alltid, man går ju inte tyst. Jag försöker 
också alltid förmedla en känsla av att ”det är verkligen fint att se dig”. Det kan 
man ju också säga, ”fint att se dig” – det tycker jag. Eller att nu var det länge 
sedan vi såg - vill visa att jag tänkt på personen. 
 
Ingela: Det gör jag också, säger ofta – ”Gott att se dig”, ”Hej kul att se dig”.  ”Det 
var ett tag sedan” eller ”Vad glad jag är att du är här”.  

 
Enligt Kåver (2011) går klientens upplevelser av att känna sig accepterad av terapeuten 
genom terapeutens förmåga att validera. En av våra respondenter beskriver det så här:  

 
Ingela: Jag försöker matcha mottagaren. Det är ju inte bara mitt sätt som finns i 
rummet. Försöker tänka på - Hur tar den här personen emot? En del validering 
sker omedvetet och en del gör jag med flit, till exempel pratar jag långsammare 
och med lättare ord ibland. Anpassar språket så att klienten känner sig bekväm. 
Det handlar ju liksom inte så mycket om innehållet, utan mer formen och den 
anpassar jag med flit. Vill förmedla en slags acceptans och att vi gör detta 
tillsammans. 

 
Slutligen beskriver ett par av våra respondenter funktionen i validering då alliansen av 
någon anledning är skör eller skadad. En av respondenterna uttrycker sig så här:  
 

Åsa: Om BUP strulat eller en patient bytt terapeut och jag anser att ärendet 
tidigare blivit ”fel skött” då går jag in mer medvetet och validerar mer. Ibland får 
man kräla i stoftet och be om ursäkt för alla människor, i syfte att reparera med 
hjälp av validering. Så där så jag själv kan tycka; ”gud vilken läskigt smörig 
person jag är”.  

 
Kåver & Nilsonne (2002) beskriver att terapeuten bör var flexibel i förhållande till 
valideringsstegen och att proportionen mellan att intervenera terapeutiskt genom 
validering eller förändring beror på var i den terapeutiska processen man befinner sig. 
Inledningsvis behövs det ofta mycket validering samt då patienten är pressad, förvirrad 
eller/och då relationen är ansträngd (Kåver & Nilsonne, 2002).  
 
Validering – mer än bara språket 
På frågan hur man tänker kring att validera på andra sätt än genom språket, framhåller 
samtliga respondenter vikten av just detta och ger en rad exempel från sin kliniska 
vardag. Samtliga nämner beröring i form av en kram eller en klapp, ögonkontakt eller 
annan ordlös kommunikation som hjälpsamma valideringsstrategier i relation till 
patienter.   
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Inom ramen för DBT finns ett par sammanfattande regler för validering genom handling 
och fysisk kontakt i den terapeutiska relationen:  
  

1. Fysisk kontakt skall etableras med omtanke, medvetenhet och försiktighet. 
2. Fysisk kontakt skall vara kort.  
3. Fysisk kontakt bör avspegla den relation som för närvarande finns mellan 

terapeut och patient.  
4. Fysisk kontakt är tillåten endast om patienten önskar och känner sig bekväm 

med det. 
5. Fysisk kontakt måste alltid kännas naturlig och bekväm för patienten.  
6. Fysisk kontakt får aldrig vara sexuell. 
7. Fysisk kontakt ska ske öppet och inte i hemlighet (Kåver & Nilsonne, 1999). 

 
Samtliga av dessa sju punkter går att återfinna i våra respondenters resonemang. En av 
respondenterna beskriver hur hon ständigt använder sitt kroppsspråk som ett redskap för 
validering. Att erbjuda en servett till en gråtande patient som citatet nedan beskriver är 
ett exempel på validering genom handling. Hon beskriver också hur ett leende, en blick 
eller fysisk kontakt kan vara bekräftande, sådant som inte kräver ord.   
 

Ingela: Vi pratar ju med hela kroppen hela tiden. Med ögonen, en blick och små 
leenden. Bara genom att räcka fram en pappersnäsduk om man ser att det kommer 
tårar. Det kan vara små saker men också naturligt. Helt avsiktligt. Tänker på den 
här flickan senast idag som inte hade gråtit framför vuxna på flera år. Så sitter hon 
där och gömmer sig och vill inte gråta. Då frågade jag ”Vill du att jag lägger 
handen på dig?” Då ville hon det och nickar. 

 
Många berättar hur de ber om lov före de ger en kram eller tar initiativ till beröring.  
 

Åsa: Jag är kramig som person, jag tycker det är många som kramar mig, men jag 
kramar inte först. Men jag kan också fråga om jag får.  

 
Flera respondenter beskriver att de med åren och yrkeslivserfarenhet blivit tryggare och 
utvecklat sitt sätt att validera, hur de numera vågar gå utanför ramarna samt hur de hittat 
sitt eget sätt. Många nämner detta i termer som att vara en genuin medmänniska som 
ger en kram eller håller handen. Många uttrycker att de som nyutexaminerade och 
nyblivna behandlare varit mer försiktiga med detta.  
 

Agneta: Det finns väldigt lite kramtradition på BUP. Kanske har med 
yrkeskategorier att göra… Jag är ganska inlärd från början genom 
psykologutbildningen med att det ska vara viktigt med ramar, med fysisk beröring 
– det är lätt att gå i utanför gränser och så och att jag släppt på det mer och mer 
när jag jobbat snarare genom erfarenhet. Att jag är tryggare med det genuina 
liksom, att det blir viktigt. Att våga gå från att tänka hur man ska göra, till att vara 
en medmänniska och se det medmänskliga mötet. När man hör saker och möter 
saker så är det ju det sättet som vi människor har genom att ge en kram eller att 
klappa på eller att hålla handen. Man kan ju känna att det inte är läge att ge en 
kram men man kan ju ta någons hand eller klappa på dem.  
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Citatet nedan går i linje med vår teoretiska förankring där respondenten beskriver hur 
hon via sin intuition kan känna av när det passar att utdela en kram.  
 

Andrea: Jag tycker man känner ganska tydligt om det är någon man skulle kunna 
ta ett initiativ till att krama eller kanske lägga handen på eller vem man absolut 
inte skulle göra det på. 

 
Respondenterna menar att könsaspekter är viktigt att ta hänsyn till samt att validering i 
form av beröring bör ske med varsamhet för att inte riskera att den upplevs sexuell. 
Detta i enlighet med tidigare nämnda regler gällande fysisk kontakt. Vidare nämns 
kontext och sammanhang som en faktor.  
 

Therese: På min förra arbetsplats var det skillnad mellan män och kvinnor 
gällande kramar. Där gav man inte kramar för att man inte ville att det skulle 
tolkas som en sexuell anspelning. 

 
Samtliga respondenter anser att validering som sträcker sig bortom språket är kraftfullt i 
relation till patienter, samtidigt som det inte är helt okomplicerat och kräver en 
fingertoppskänsla samt en flexibilitet och förmåga från terapeuten att kunna läsa av 
patientens signaler. Respondenterna menar att valideringen varierar beroende på om den 
terapeutiska kontakten är nyligen påbörjad eller om den varat länge. Detta går i linje 
med vår teoretiska ansats. En av respondenterna berättar hur han förändrar sitt sätt att 
validera beroende på patientens reaktion.   
 

Fredrik: I ett samtal kan jag definitivt ändra mitt sätt att validera och anpassa 
utifrån vad som sker och vilka reaktionerna jag får, det blir som en spegling på 
vad som sägs. Om jag märker att det inte går hem eller blir obehagligt då ändrar 
jag på situationen. T.ex. reaktion på en beröring eller liknande, klapp på axel eller 
så. 

 
Nedan beskriver en av respondenterna det komplexa i validering genom handling, i 
detta fall beröring då det fungerar stärkande i vissa relationer och i andra möjligen 
skulle utgöra ett hinder.  
 

Andrea: En av mina patienter som jag känt väldigt länge får alltid en kram när hon 
går, för det vill hon ha. Men det skulle jag ju inte göra om det var precis i första 
början. Det tog lång tid och det kändes som om hon liksom väntade kvar i rummet 
för att få någonting när hon gick. Men annars tycker jag att det här med att vidröra 
och kroppskontakt att det är lite svårt. Det gör jag inte om jag inte är 100 procent 
säker att det skulle funka, men henne skulle det funka men med andra vet jag inte.  

 
Invalidering och stress i en klinisk BUP-vardag 
Forskarna bad respondenterna att reflektera över vad de ansåg var invaliderande 
terapeutbeteenden och bad dem ge exempel från sin egen kliniska vardag. Fruzzetti 
definierar begreppet invalidering på följande sätt:  
 

Invalidering är att: kritisera, ifrågasätta, ignorera, lägga skuld på, fördöma, sätta 
negativ stämplar på, förklara den andra obefogad eller osann, håna ”placera” 
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känslor/tankar och önskningar hos den andra eller att bekräfta honom/henne på en 
lägre nivå än vad som är nödvändigt (Kåver & Nilsonne, 2002, s 275).  

 
Temat gällande respondenternas erfarenheter av att ha invaliderat sina patienter var det 
temat som forskarna upplevde att respondenterna hade svårast att sätta ord på. 
Forskarna återkom under intervjun vid flera tillfällen under samtliga fokusgrupper till 
detta tema för att få respondenterna att reflektera kring invalidering och egna kliniska 
exempel.  
 
En del av respondenternas reflektioner om invaliderande terapeutbeteenden går att finna 
i Fruzzettis sjuskaliga skattningsskala gällande invalidering (Hoffman, Fruzzetti & 
Swenson, 1999). Det första steget på skalan handlar om att inte ge uppmärksamhet och 
lyssna, vara distraherad eller att byta samtalsämne något som flera av våra responderar 
reflekterade över som invaliderande terapeutbeteenden.   
 

Åsa: Att köra över patienten. Att inte lyssna in vad den säger. Att inte kontrollera 
att jag förstått rätt. Jag tycker det är min skyldighet att kontrollera att jag har 
förstått vad dom säger. Att bara prata på blir invaliderande.  
 
Andrea: Och så har man sitt race från början, så kör man på fast man egentligen 
borde ha svängt av innan. Det kanske inte alls var som man tänkte när man läste 
vårdbegäran. Du måste ju lyssna och följa personen och samtalet i rummet.  

 
Tredje steget i Fruzzetti invalideringsskala handlar om att som terapeut ge uttryck för att 
det som klienten känner/tänker/upplever ej är valitt, det vill säga att klienten ej borde 
känna/tänka/uppleva det så (Hoffman, Fruzzetti & Swenson, 1999). Två av våra 
respondenter beskriver det så här:  
 

Jenny: Jag kan ge ett litet self disclosure här. En patient sa att hon BARA fick 
sova åtta timmar per natt och där satt jag som småbarnsförälder med sömnbrist 
och tänkte ”sluta klaga nu så börjar vi jobba”. Men jag var själv väldigt trött då… 
(skratt). 
 
Katarina: Det låter ändå som en rimlig tanke. Är du säker på att det påverkade 
patienten negativt? 
 
Jenny: Det blev faktiskt en bra behandling på lång sikt, men jag tror hon kände av 
min frustration i början av kontakten. Men mitt exempel handlade nog egentligen 
om att man som behandlare inte alltid är i sin bästa form och då kan det vara svårt 
att höja sig över det och validera så mycket som man egentligen vet skulle 
behövas. Man kanske är för hårt belastad på jobbet, man kanske inte har sovit 
eller vad det nu kan vara. Och vissa saker kan ju provocera en mer än andra, så är 
det bara.  

 
Flera av respondenterna pratar om svårigheten i att hitta den dialektiska balansen i 
behandlingen, det vill säga att som behandlare veta när det är läge att konfrontera och 
pusha för förändring och när det är mer funktionellt att stanna upp och bara validera 
patienten i syfte att hitta acceptans. 
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Therese: Jag tror att när man gjort ett par behandlingar så är det lättare att se 
lösningen och då blir det ju svårare att validera. Då kan man missa lite i början. 
Man tänker ja, ja panikångest då kommer vi göra såhär. ”Det blir jättebra!” Dom 
sitter ju där och säger; ”jag mår dåligt och det känns såhär i hjärtat och man 
känner bara såhär skitsamma nu kör vi! Typ!” Då kanske man ser lösningen för 
tidigt själv. Då tappar man valideringen. Det kan göra att patienten inte känner sig 
lika motiverad att komma tillbaka. För dom känner; har hon verkligen fattat det 
här och hur jobbigt det här är. 

 
Viktoria: Jag tror jag kan missa det väsentliga och att det blir ett hinder då jag är 
allt för förändringsinriktad, att jag kan pusha. Det är då viktigt att stanna upp och 
bekräfta. Klockan går och jag tänker att patienten behöver få med sig något, när 
det egentligen skulle ha varit mer hjälpsamt att bara validera. Och att det kan vara 
ett hinder i närvaron i sig att man har tänkt ut en agenda som man behöver 
återkomma till. Då tar man sig inte tid att verkligen försöka fånga i stunden vad 
den patienten sagt eller gjort både i rummet eller i exemplen.  

 
Respondenterna reflekterar vidare över att det dock inte alltid är funktionellt att validera 
och vara samstämmig med patienten. En av våra respondenter beskriver vad Kåver och 
Nilsonne (2002) skulle kalla för vanvördig kommunikation. Det vill säga när terapeuten 
är konfrontativ i syfte att få klienten ur en låst position som inte leder vidare mot målet 
eller lösningen.  

 
Katarina: Jag tycker att man återkommande under behandlingen måste ställa sig 
frågan: ”Är det verkligen verksamt att validera nu? Är det som är mest effektivt 
just nu? Är det inte så ibland att man behöver att någon säger till en, men va fan 
nu får du väl ändå…Att det inte blir så bra alltid i stunden med en sådan 
intervention, men att det ger effekt på lång sikt." 

 
Växelverkan mellan acceptans och förändringsinterventioner kallar Kåver och Nilsonne 
(2002) för den dialektiska gungan. De menar att samstämmighet och vanbördighet är 
terapeutiska interventioner som alltid måste kombineras. Blir en terapeut allt för följsam 
och endast validerande riskerar terapin att ”stå stilla” och bli allt för verkningslös. På 
samma sätt riskerar vanvördighet att bli alltför ”hårt och elakt” om det inte kombineras 
med validering. En skicklig terapeut ska enligt Kåver och Nilsonne (2002) snabbt kunna 
röra sig mellan dessa tekniker och ytterligheter flera gånger under en och samma 
session. Terapeuter som tenderar att känna skuld och otillräcklighetskänslor inför sina 
klienter riskerar att bli allt för samstämmiga medan terapeuter som lätt känner ilska 
inför sina patienter får se upp med att missbruka den vanvördiga kommunikationen 
(Kåver & Nilsonne, 2002).   

 
Vidare ber vi våra respondenter reflektera över då deras intention att validera inte 
fungerat. Några av vår respondenterna tar upp humorn som exempel på en intervention 
som av misstag blivit invaliderande. 
 

Forskare: Innan vi går vidare. Katarina du sa något intressant om att humor kan 
bli invaliderande, kan du ge oss något exempel?  
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Katarina: Jag minns det inte riktigt, men jag känner igen situationen att jag gör så 
ibland att jag skämtar ibland vid fel tillfälle. Och om man inte får nån bra respons 
då så får man ju backa. Så det vet jag att jag gjort.  
 
Jenny: Jag vet att en kollega sagt att vi skrattat mycket inne i mitt rum. Det är 
ganska lyhört. Och då får jag lite skampåslag.  
 
Katarina: Skratt i sig är ju inte dåligt. Det är ju mer om jag skrattar och 
föräldrarna inte skrattar som det inte är så bra. Då kan det bli väldigt fel, ja 
invaliderande. Fast min intention var att humorn skulle verka förlösande.  

 
Kåver och Nilsonne (2002) beskriver att humor kan var en del av den vanvördiga 
kommunikationen och liknar det med ”Att klampa in med pjäxor där andra går med 
filttofflor” (s 175).  Terapeuten använder sig av humorn som ett sätt att tydligt och 
öppet sätta ord på problemen. Om interventionen fungerar kan den verka mycket 
förlösande och effektivt (Kåver & Nilsonne, 2002). Respondenterna ovan beskriver ju 
dock ett exempel på då denna intervention ej föll i god jord. Exemplet tyder på att det är 
en finns en fin gräns mellan invalidering och vanvördig kommunikation och att det på 
förhand inte alltid är möjligt att veta hur en intervention kommer att tas emot av 
klienten.  
 
Forskarna bad respondenterna vidare att reflektera över om det finns någon komponent 
som påverkade deras förmåga att validera. Samtliga respondenter menade att stress var 
den i särklass starkaste negativa påverkansfaktor gällande deras förmåga att validera 
patienterna.  
 

Viktoria: Stress i sig gör att man blir mindre närvarande och missar något man 
skulle kunnat validera. Man missar det "icke sagda" för att man inte lyssnar lika 
uppmärksamt för att man är lite stressad och har lite tunnelseende.  
 
Andrea: Ja, man kan bli för rigid i sin agenda eller ska följa en manual då tror jag 
att det finns en risk att man inte validerar tillräckligt eller man kanske inte hinner 
validera alla i rummet. Ju mer stressad man är ju mer faller man i den fallgropen.   

 
Forskare: Så stress och validering kan vara svårt att kombinera? 
 
Andrea: Ja, stress och allting är svårt att kombinera. (Skratt) Mycket man 
validerar handlar ju om att ta sig tid och att vara tydlig, förklara på ett bra sätt och 
att visa att man är här och nu och lyssnar. Krävs närvaro. Det kan bli svårare att 
hinna med.  

 
Respondenterna beskriver ovan hur stress bidrar till att de har svårt att vara medvetet 
närvarande med patienterna vilket i sin tur leder till att de har svårare att validera. 
Linehan (1993/2000) beskriver mindfulness som vår förmåga att rikta vår 
uppmärksamhet till och hämta kraft i nuet, att göra oss uppmärksamma på det som sker 
i eller utanför oss och att göra det på ett icke dömande och beskrivande sätt. 
Mindfulness som är taget ur den österländska meditationskonsten har blivit en central 
del i dialektisk beteendeterapi (Kåver & Nilsonne, 2002). Kåver (2011) menar att i en 
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välfungerande terapi behöver terapeutens medvetna närvaro och förmåga att leva sig in i 
klientens berättelse vara stark. Under en session behöver så väl terapeut som klient 
kunna styra sin uppmärksamhet, det vill säga vara mindful på ett sätt som både främjar 
terapirelationen som målet med terapin (Kåver, 2011).  
 
På frågan vad som kunde hjälpa behandlarna att öka sin förmåga att validera svarade 
majoriteten av respondenterna samarbete med kollegor och genom kollegial och extern 
handledning.  
 

Fredrik: Jag upplever att vi har så lite tid att diskutera och prata med varandra om 
svåra ärenden då det är så hög arbetsbelastning här. I flera ärenden eller efter ett 
samtal då jag egentligen skulle behövt prata med en kollega och blivit validerad i 
att jag gjort bedömning eller det faktum att det bara var en tung berättelse att bära, 
ja då finns inte den tiden utan man blir tvungen att hantera det själv. Så på så sätt 
så tycker jag att det finns för lite möjlighet till att validera varandra kollegor 
emellan. Som i sig egentligen är ett skydd.  
 
Åsa: Jag kan säga vad jag saknar, jag saknar att få jobba två och två. Det man kan 
göra då är att validera varandra som terapeuter efteråt. När det är jobbigt kan man 
behöva sin kollegas bekräftelse och validering. Till exempel det där sa du då och 
det var bra. Det kan göra att man till exempel kan avsluta ett ärende fortare.  
 
Andrea: Ja precis man orkar mera, man blir effektivare. Man har kanske lättare att 
vara tydliga och kunna lugna familjen. Man blir säkrare ihop men en kollega. Det 
är två som kör på samma race och det känns säkrare, då blir familjen också säker 
och trygg.  
 
Fredrik: Ja tror inte vi är lika uppmärksamma på att validera våra kollegor som 
våra patienter. Det är svårt att hinna under tidspress, att fånga in varandra och 
pratat om ett gemensamt samtal.  

 
Respondenternas svar vittnar om att avsaknaden av tid till att arbeta i par samt tid till att 
ge och ta emot validering från kollegor försämrar deras terapeutiska förmåga gällande 
att validera sin klient, förmedla trygghet och bedriva effektiv behandling. Stress och 
tidsbrist i arbetet verkar vara en viktig faktor.  
 
Vikten av att bli validerad i sitt arbete av kollegor och i handledning för att orka möta 
lidande och härbärgera tunga berättelser framkommer även i respondenternas svar. Flera 
respondenter framhåller att de tycker att självvalidering i arbetet är svårt.  
 

Forskare: Validerar ni er själva? 
 
Andrea: Det tror jag inte att jag gör men jag skulle säkert behöva! 
 
Åsa: Jag är dålig på det. Men jag kan gå till kollegor och be dom validera mig och 
det kunde jag inte göra för 20 år sedan. Jag kan säga: det här är vad jag behöver, 
att helt enkelt be om att få bli bekräftad. 
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Forskare: Att be om det, det är ju också en färdighet.  
 
Åsa: Och jag kan kräva handledning. Att säga till handledare: Jag behöver få 
gråta, jag behöver inte veta hur jag ska göra. 

 
Både Linehan (1993/2000) och Kåver och Nilsonne (2002) menar att kontinuerlig 
handledning, helst med videoinspelade sessioner är av stor vikt för att terapeuter ska 
kunna upprätthålla och öva sin förmåga att styra uppmärksamheten/vara närvarande och 
validera på samtliga sju nivåer i valideringstegen.  
 
Det jämlika mötet 
Kroppsspråk, ansiktsuttryck och sätt att tala är alla effektiva förmedlare av styrka 
uppdatera och övertag, svaghet och underläge. De kommunikativa strategierna i DBT är 
till för att minska ojämlikheten i fråga om makt mellan terapeut och klient (Kåver & 
Nilsonne, 2002).  
 
På frågan hur respondenterna tänker kring att överbrygga den ojämlika maktrelationen 
mellan terapeut och klient är samtliga överens om vikten av att själva som behandlare 
sträva efter att utjämna maktbalansen i mötet med patienter. De berättar hur de med 
hjälp av olika strategier så som att anpassa sin språkliga kommunikation, kroppsspråk, 
ögonkontakt, beröring samt att se patienten som expert på sig själv har erfarenhet av att 
ge patienten kontroll och makt i en utsatt position. Flera av våra respondenter berättar 
om sina knep och strategier i syfte att utjämna maktbalansen. En av våra respondenter 
berättar hur hon anpassar och matchar språket i syfte att uppnå en jämbördig relation i 
terapirummet. 
 

Ingela: Att man håller nivån, rent fysiskt. Jag kan ställa mig upp och skriva på 
tavlan en stund. ”Kom du med och skriv” Att vi är på samma ögonnivå så mycket 
som möjligt. Så gott det går. Sitter barnet på golvet så sitter jag också på golvet. 
Sitter de under bordet får jag väl lägga mig bredvid. Jag försöker vara på samma 
ögonnivå med barn och ungdomar. Jag anpassar språket, det gör jag. Jag pratar 
inte massor av teoretiska ord om någon inte själv pratar med sådana ord. Och jag 
pratar så enkelt jag bara kan om det är det språket som föräldrarna använder, jag 
försöker matcha.  

 
Många av respondenterna uttrycker båda vikten av ett kollaborativt klimat samt att se 
patienten som kompetent; som expert på sig själv. Detta går hand i hand med Linehans 
resonemang (Linehan, 1993/2002).   
 

Anna: Jag tänker för det första att man benämner det. ”Du är expert på dig själv 
och jag är expert på det här. Vi måste kunna jobba tillsammans för att komma 
vidare. Ni är så viktiga.” Jag betonar samarbetet.  
 
Åsa: Ja att de är experter på sig själva och jag råkar vara en BUP-tant. Det är dom 
som har ledtrådarna, jag kan hjälpa dom att lägga pusslet.  

 
Den strategi som Linehan (1993/2002) kallar den samstämmiga kommunikationen 
innebär att terapeutens sätt är förutsägbart, lugnande och väntat för patienten. 
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Terapeuten upplevs som bekräftande. Speciellt denna strategi kan hjälpa terapeuten att 
minska obalansen och kan skapa en relation som i sig är läkande. Linehan (1993/2002) 
menar att vi alla lever våra liv i samma existentiella verklighet och att detta faktum 
borde genomsyra och prägla den terapeutiska relationen. Vidare menar Linehan 
(1993/2002) att vi terapeuter måste ta av oss vår ”terapeut-rustning” och kliva ned från 
borgens torn när vi möter klienten. Eller åtminstone göra rustningen lite mindre hård 
och mera genomtränglig. Sättet att kommunicera det vill säga terapeutens stil är 
avgörande för alliansen samt för hela terapin. (Linehan 1993; Kåver & Nilsonne, 2002). 
Samtliga av våra respondenter betonar vikten av den samstämmiga kommunikationen, 
att vara personlig och att våga visa sig sårbar som terapeut som en väg till god allians 
och en mer jämbördig relation.  
 

Fredrik: Jag tänker också på det här med att bli mer personlig. Det finns en 
människa här bakom och att det kan öka möjligheten till en jämställd relation. Till 
exempel att jag som psykolog kan säga: Jag blir också osäker i sådana här 
situationer. Just det att man är sårbar och inte har några dolda förmågor som man 
sitter på. En transparens. Ja och det är väl där jag tänker mycket om det är bra 
eller dåligt med self-dislosure. Att vara personlig. I det här avseendet tror jag 
faktiskt att det kan vara att förmedla att jag har en liknande erfarenhet som min 
patient. 

 
Det Fredrik nämner kring makt går att koppla ihop med flera av de olika terapeutiska 
strategierna i valideringsstegen. Hans tankegångar återfinns i valideringsnivå sex, det 
vill säga att behandla patienten som en jämlik och agera som en medmänniska. Hans 
resonemang påträffas även i valideringsnivå sju - att förmedla det gemensamma i 
upplevelsen av sårbarhet (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 
Inom DBT fästs stor vikt vid interaktionen mellan klient och terapeut. Via vår 
kommunikation sker mycket av mellanmänsklig maktutövning, inom DBT riktas fokus 
på den terapeutiska stilen och stilstrategier som syftar till att utjämna denna maktbalans 
samt att minska sårbarhet hos patienten och hjälpa hen att hitta ett liv värt att leva. Att 
gå in i rollen som patient kan för många innebära att känna sig sårbar eller i underläge 
till sin terapeut. (Kåver & Nilsonne, 2002). Frågan är då hur man kan göra mötet mera 
hoppingivande, läkande och jämna ut dessa skillnader. Alla respondenter beskriver hur 
de på olika sätt arbetar i terapirummet i syfte att utjämna maktbalansen. Citatet nedan 
visar just detta då en respondent delar med sig av sina egna erfarenheter gällande 
småbarnsåren.  
 

Ingela: Jag säger jätteofta; Vi blir alla ledsna ibland. Jag skulle också bli 
jättefrustrerad om jag hamnade i samma situation som du. Eller till exempel om 
föräldern säger att de är så trötta för att barnen ej sover, då kan jag svara: Ja jag 
vet hur det var att ständigt gå med sömnbrist när barnen var små. Trött jämnt! Det 
gör erfarenheten mera mänsklig. Vi delar liknande erfarenhet. 

 
På frågan gällande på vilket sätt behandlare stärker patientens känsla av kompetens och 
egen makt att påverka sin situation berättar en respondent om detta nedan. Hon 
beskriver nedan i enlighet med vår teoretiska utgångspunkt hur hon på olika sätt ställer 
frågor i syfte att minska patientens sårbarhet samt ger hen möjlighet och makt att 
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påverka terapisessionen.  
 

Jenny: Jag brukar fråga hur det är bekvämt att sitta i rummet, det kan vara en sån 
maktgrej. Att ställa frågan; ”Vill du helst sitta här vid bordet?”.  Det är många 
såna omständigheter som spelar in. ”Hur länge vill du prata?” ”När vill du ha 
paus?” Att försöka ge patienten lite kontroll.  
 

Linehan (1993/2002) poängterar den läkande kraften i enkla självutlämnande 
kommentarer samt att fungera som en modell för klienten. Inom olika psykoterapeutiska 
skolor har frågan kring terapeutens stil och beteende diskuterats. Inom DBT betonas 
vikten av den samstämmiga kommunikationen som innefattar värme, engagemang, 
lyhördhet samt äkthet gentemot patienten (Linehan, 1993/2002; Kåver & Nilsonne, 
2002).  Jenny beskriver en förändring på synen gällande att vara mer personlig som 
terapeut från hennes studietid till idag.  
 

Anna: Jag upplever inte att det har blivit någon situation då jag har gått över 
gränsen. Det är nog bara någon gammal rest från det där. Ja den där gamla resten 
om att man som psykolog ska vara neutral. Ja fast nu är det så att jag tänker på 
vad validering var då, alltså att man inte skulle vara så folklig som terapeut. Utan 
att man ska vara lite ”polokrage”.  

 
När kommunikationen är samstämmig skall terapeuten röra sig på alla sex 
valideringsnivåer (Kåver & Nilsonne, 2002).  Ingela beskriver nedan som svar på frågan 
kring makt hur hon med hjälp av en medmänsklig, varm och accepterande hållning ökar 
jämvikt och minskar risk för att patienten skall hamna i underläge. Hon rör sig därmed 
på flera valideringsnivåer samtidigt.  
 

Ingela: Jag försöker förmedla någon slags förståelse, värme i det hela och ge lite 
hopp. Normalisera och förmedla acceptans kring att det inte är konstigt att det blir 
svårt och besvärligt för dig utifrån det här och det här. Jag tänker att det är väl 
också ett sätt att förmänskliga det vi pysslar med. Människor kommer med sina 
besvär. Människor är ju inte bara sina besvär. Utan patienter är först och främst 
människor. Vi är alla människor och delar det. Validering i syfte att ge värme och 
för att komma någonstans, föra samtalet framåt.  
  
Therese: Ibland brukar jag bjuda på kaffe, det blir som att man har lite trevligt 
tillsammans. Man kan ju fråga, dricker du kaffe? Det känns som att det kan 
utjämna maktförhållandet. Det leder till mer ömsesidighet, att man bjuder in dem 
till någonting. Det kan bli lite mer avslappnat, att man går och hämtar kaffe. Det 
ges då utrymme att prata om lite annat. Att man är lite mer jämlik på något sätt.  

 
Citaten ovan speglar frågan kring hur mycket man skall ge av sig själv och vara privat 
som terapeut. Frågan är omtvistad och dryftas ofta av professionella i 
psykoterapivärlden. Att vara personlig innebär enligt Kåver och Nilsonne (2002) att 
visa egna åsikter och känslomässiga reaktioner till både det patienten berättar och den 
interpersonella terapiprocessen i rummet.  Det innebär också att kunna dela med sig av 
egna livserfarenheter eller ge personlig information (Kåver & Nilsonne, 2002). 
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Andrea nämner språk samt kommunikation och kopplar detta till makt.  
 

Andrea: Jag tror att språket är jätteviktigt, att prata enkelt och lägga sig på samma 
nivå. Att prata på den nivån personen är på. Och lyssna in. Se om någon i rummet 
tar mer makt från barnet eller från föräldern. Att fördela jämt i rummet. Att inte 
låta pappan ta över, eller låta mamman ta över, att man går in och styr och blir 
ännu tydligare. Som Helena nämnde att man blir mer en ledare. Att man pratar 
lättförståeligt och att dom vågar fråga. 

 
Terapeuten skall vara sig själv, äkta och genuin och inte använda sin makt på ett 
felaktigt sätt (Kåver & Nilsonne, 2002). Nedanstående citat går i linje med detta 
resonemang.  
 

Viktoria: Det gäller att hitta sitt egna unika sätt att säga saker på, annars kanske 
föräldern eller ungdomen känner att på BUP säger dom bara så. Kanske att dom 
slappnar av men ändå sträcker på sig, vågar berätta mera, annars kanske dom 
skulle varit mer passiva eller irriterade.   

 
Sätta ord på affekter – en framkomlig väg i arbetet med konfliktfyllda familjer 
Majoriteten av respondenterna nämner validering som en viktig komponent i mötet med 
konfliktfyllda familjer. Flera av våra respondenter menar att det terapeutiska arbetet 
möjliggörs och kan fördjupas först då terapeuten sätter ord på och validerar starka 
affekter så som skam och ilska.   
 

Ingela:  Jag fångar ilska först, jag säger att jag ser den och validerar att den är där. 
Detta gör jag även om klienten inte själv säger att han/hon är arg. Jag försöker 
sätta ord på vad det är som gör att jag anar att klienten är arg och varför. Jag 
försöker sedan göra den begriplig, och kopplar ilskan ofta till vanmakt och 
omsorg om sitt barn, om det är en förälder. Men framförallt så normaliserar jag 
ilskan och försöker plocka ner den så att vi kan börja prata om den. Men då måste 
ilskan få finnas där först, och det får den.  
 
Jenny: När det är väldigt skamfyllt och man märker mellan raderna att klienten 
känner sig väldigt dålig, då är det väldigt bra med validering. Ja eller om personen 
gjort något dåligt, som den där mamman som du beskrev innan som slagit sitt 
barn. Hon är den som gjort det dåliga men man kanske kan förmedla någon form 
av förståelse för hur det kan bli så desperat, även om inte handlingen att slå sina 
barn är acceptabel. Då är det bra med validering, tänker jag. Och när folk är 
jättearga, då funkar validering jättebra. Så vid skam och ilska, ja vid starka 
affekter då tror jag att validering är helt nödvändigt för att kunna arbeta 
terapeutiskt.  
 

Våra respondenters resonemang ovan speglar valideringsstegen tredje nivå (Linehan 
enligt Kåver & Nilsonne, 2002) där terapeuterna med hjälp av sin intuitiva förmåga och 
klinisk känslighet “läser av” patienterna och förmedlar de outsagda känslorna i rummet.   
 
Respondenterna beskriver även hur de använder validering som ett sätt att nedreglera 
starka affekter, vilket går helt i linje med Linehans (1993/2000) teori om att det finns 
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vissa tillfällen då validering kan vara extra verksamt bland annat då en klient är pressad 
och/eller förvirrad eller då relationen är ansträngd (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 

Helena: Jag tror inte du kan hantera en konfliktfylld situation utan att validera. 
Därför att validering handlar i en sådan situation om att kunna reglera ner 
någonting. Och hitta någon slags platta att göra någonting på. Validering reglerar 
ned känslor.  
 
Forskare: Hur gör du då? 
 
Helena: Det kan handla om att tydligt stoppa om familjemedlemmar höjer rösten 
och kränker varandra i rummet. Jag kan säga: ”Nu behöver jag stoppa dig där, 
utifrån att vi har den här tiden”. Det gäller att leda och stoppa på ett ömsint sätt. 
För här är så starka känslor. Då behöver man leda mer. Det måste kännas att jag 
gör det med värme. Tydlighet och värme. Så är det med alla våra familjer. När det 
är konflikt måste vi vara ännu mer noga med att validera tycker jag -  det gäller att 
jag stoppar med värme. Och då blir det en nedreglering och sen fördelar jag ordet. 
Annars går det inte. Det var något jag lärde mig när jag jobbade som 
familjerådgivare.  
 

Ingela beskriver sitt sätt att validera starka affekter på ett liknade sätt som Helena och 
trycker på valideringens betydelse för att kunna göra konflikter ”pratbara” och i sin tur 
möjliga att arbeta med i terapin.  
 

Forskare:  Vilken effekt får du när du validerar ilskan?  
 
Ingela: För det första så funkar validering, det reglerar ner utan att lägga locket på. 
Det gör det ”pratbart”. Men framför allt handlar det ju om att hämta ner, ibland 
kan det ju handla om att bara få patienten att stanna kvar i rummet. Alltså bara det 
och sedan börja sorterar i vad det var som faktiskt hände och så småningom göra 
en kedjeanalys av det för att förstå tillsammans. 

 
I arbetet med patienter med ett stort psykiskt lidande är det viktigt att även se och 
bekräfta de anhöriga som ofta lider tillsammans med patienten, inte minst då de 
anhöriga är föräldrar till barn och ungdomar (Kåver & Nilsonne, 2002). En av 
respondenterna beskriver det så här:  
 

Ingela: Det är ju inte så ovanligt att man sitter i rummet med upprörda föräldrar 
och ett samtidigt upprört barn, fast de står på motsatta sidor om konflikten men de 
är överens om att det är svårt. Att då hitta små sätt att möta och validera alla i 
rummet blir viktigt. Jag brukar försöka hitta det som är både och, till exempel: 
”Man brukar säga att det enda som är svårare än att ha tonåringar, det är att vara 
tonåring själv”. ”Det låter ju ändå som att ni har ett gemensamt mål om att ni ska 
få det bättre” ”Ni verkar överens om att situationerna som uppstår blir jobbiga för 
er båda två fast på olika sätt”. Det gäller att försöka hitta det gemensamma.  
 



 
 

30 

Jenny: Jag brukar säga: ”Det märks att ni bryr er om varandra. Om man inte skulle 
bry sig om varandra då skulle man inte heller bråka”. Att försöka hitta något 
positiv i allt. 

 
På samma sätt som terapeuten i patient-terapeutrelationen kan använda sig av det sjunde 
steget i valideringstegen; förmedla det gemensamma så kan tekniken användas för att 
hjälpa barnet/ungdomen/föräldern/partnern att se de andra familjemedlemmarnas 
perspektiv. Detta görs genom att terapeuten förmedlar det gemensamma i upplevelsen 
av sårbarhet i situationen/konflikten (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 
Gemensam träning på valideringstekniker kan ofta vara en del av lösningen på 
långvariga konflikter i familjer. De olika parterna får öva på att stanna upp och validera 
de andra familjemedlemmarna utifrån valideringsstegen. Terapeuten undervisar och 
informerar om vad validering är och låter sedan klienten/familjen öva med hjälp av 
rollspel på laddade/konfliktfyllda interaktioner eller situationer (Kåver & Nilsonne, 
2002). Detta förhållningsätt går att knyta till våra respondenters sätt att arbeta. En av 
våra respondenter beskriver hur hon använder sig själv som rollmodell i arbetet med 
konfliktfyllda familjer:  
 

Forskare: Vilken funktion tror ni att validering kan ha i mötet med konfliktfyllda 
familjer? 
 
Åsa: Ja alltså man lär ju också ut en teknik. Genom att man gör på olika sätt, man 
lär dom att man kan lyssna utan att kränka. ”Det du säger är viktigt, nu ska vi höra 
vad dom andra tycker. Man behöver ju inte tycka lika bara för att man är en 
familj”. Att var och en verkligen får prata till punkt. Det är också ett sätt att 
validera, att visa att alla är lika viktiga. Det är också ett sätt att lösa konflikter. Så 
på nåt sätt blir man en lärare som sitter där. Att visa att man kan kommunicera på 
ett annat sätt. Ställa frågor på ett annat sätt. Här på BUP kan vi visa att man 
verkligen kan lyssna in varandra.  

 
Utifrån ett dialektiskt beteendeterapeutiskt förhållningssätt i terapin blir såväl 
acceptans- som valideringsstrategier en korrigerande erfarenhet för klienter med många 
gånger lång inlärningshistoria och erfarenhet av invalidering (Kåver & Nilsonne, 2002). 
  
Särskilt funktionellt att validera skam och skuld 
På forskningsfrågan gällande om det finns något tillfälle då det är särskilt viktigt eller 
effektivt att validera svarade majoriteten av våra respondenter att det är då patienten 
känner skam eller skuld.  
 

Jenny: Ja, skuld och skamproblematik. Det är väl dom situationen jag tycker 
validering funkar som bäst. Man kommer ju ofta åt primära och sekundära 
känslor. Primära känslor bakom till exempel ilska är ofta skam eller rädsla, det 
brukar bli väldigt fruktbart att validera då. ”Förstår verkligen varför du reagerar så 
här, du kanske var rädd eller…”  Det blir mycket lättare att diskutera och bemöta 
när det inte blir så här attack och försvar och sedan nästa attack och försvar.  
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Respondenten Jenny använder sig här av valideringssteg tre, det vill säga att hon 
förmedlar det outsagda, i detta fall affekten rädsla och skam. Citatet tangerar föregående 
tema som behandlade konflikter och effekten av att sätta ord på affekter så som ilska.  
 
Respondenten Katarina visar exempel på hur hon rör sig fram och tillbaka på 
valideringsstegen. Hon använder sig av valideringssteg tre genom att förmedla 
förståelse för det outsagda, i det här fallet skammen. Detta gör hon samtidigt som hon 
tillämpar valideringssteg fem genom att hon validerar nuvarande omständigheter i och 
med att hon ser och sätter ord på att modern är under hög stress i och med den 
belastande familjesituationen.  
 

Katarina: Speciellt effektivt tycker jag att validering är då personen ej förväntar 
sig att bli validerad. Till exempel om en person säger det här var så jättefel av 
mig, om jag då säger eller förmedlar att jag ej dömer då känns det som att 
validering kan bli kraftfullt. Att man skickar med nåt, som kan avlasta skuld och 
skam.  

 
Forskare: Finns det något exempel som du tänker på? 
 
Katarina: Jag associerade faktiskt till ett telefonsamtal igår. Jag skulle ringa en 
mamma som hade uteblivit från ett bokat besök. När jag träffade flickan själv 
förra veckan och flickan berättade hon hade blivit slagen, och så skulle jag ringa 
och säga någonting om att det här har flickan berättat. Och då tänkte jag på det 
innan att jag inte ville förmedla att ”du är så dålig”. För jag vet mammans 
situation. Att i en pressad situation kan man göra saker som man egentligen inte 
vill göra och det ville jag förmedla. Hur ser det ut i stabilitet för er och hur ser det 
ut med stöd?  
 
Forskare: Kommer du ihåg hur du formulerade själva valideringen eller hur du 
förmedlade det här? 
  
Katarina: Nej, jag tror inte jag sa något direkt i typ med att ”alla kan dumma sig”. 
Det var inte så utan att jag pratade mer om det som att jag tror att du behöver 
mycket mer stöd än vad du har, du är ju ensam med dina barn. Du är ju i en 
jättesvår situation, flera barn som behöver dig. Så jag hoppas jag förmedlade en 
förståelse för hennes situation. Sen sa hon ju i och för sig själv att hon hade slagit, 
men jag tänker att kanske blev det möjligt att tala om och berätta i och med att 
hon kände sig validerad och ej skuldbelagd.  
 

Även respondenten Ingela visar exempel på hur hon rör sig mellan olika valideringssteg 
under en och samma session. 
 

Ingela: Jag tänkte på ett samtal jag hade idag. Det var en flicka som berättade för 
mig att hon hetsåt och sedan kräktes. Det var första gången hon berättade det för 
någon. Och det är så otroligt omgärdat med skam. För henne var det en sådan 
skam att säga det. Jag gjorde en kedjeanalys och ett matschema. Då var vi liksom 
i den här cykeln liksom av svält och hetsätning som hon ägnar sig åt. En kedja för 
att se konsekvens långsiktigt och kortsiktigt, för att göra det begripligt för henne. 
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Ja, att göra det begripligt någonstans och hjälpa henne att säga att det inte är så 
konstigt. Du är inte ett freak, du är inte misslyckad, det är inte konstigt utan det 
finns den här funktionen, du gör det för att det funkar. Det funkar det du gör, men 
det funkar inte på lång sikt. Normalisera och sätta beteendet i ett sammanhang 
som kan knytas till hennes historia utifrån hur det har varit för henne i hennes 
bakgrund. Och där precis när det är väldigt skamfyllt, då det är de som subjekt 
som känner sig väldigt dåliga, då är det mycket verksamt med validering.  

 
Respondenten Ingela fångar upp skammen, den outsagda affekten (valideringssteg tre) 
och förmedlar ”Du är inte en freak, du är inte misslyckad” samtidigt som hon validerar 
patienten utifrån nuvarande omständigheter (valideringssteg fem) genom att peka på det 
funktionella i att hetsäta och kräkas då det verkar ångestlindrande i stunden. Slutligen 
normaliserar hon klientens beteenden genom att försöka göra det förståeligt utifrån 
klientens sammanhang och hennes historia, vilket utgör valideringssteg fyra som syftar 
till att bekräfta och göra begripligt utifrån klientens erfarenheter, tidigare 
inlärningshistoria och fysiologiska faktorer.   

 
Flera av respondenterna beskriver att föräldrar på olika sätt ofta ger uttryck för att det är 
skamfullt att söka hjälp på BUP, att det betyder att de är dåliga föräldrar som har 
misslyckats. Inte sällan kommer det fram att föräldrarna väntat in i det längsta att söka 
hjälp. Validering blir då en ovärderlig terapeutisk intervention.   
 

Agneta: Tänker på något som min kollega som jag hade Komet-grupp med sa i 
början av varje ny grupp och sedan upprepade flera gånger; ”att med barn som har 
adhd- och trotssyndromsdiagnos är det ett jättesvårt föräldraskap, att verkligen 
sådär ni är inte här för att ni är de sämre föräldrarna utan snarare så att ni på 
många sätt är extra bra föräldrar”. Det kan man ju ta med en nypa salt… det är väl 
inte helt sant att alla de här föräldrarna är de extra bra föräldrarna, men att de 
behöver kämpa mer än andra för att få igenom samma saker i sin familj och i sin 
familjevardag, de måste hela tiden göra extra på olika sätt och att man… jag 
tänker att det som är så viktigt med att hon sa sådär är att föräldrarna sträcker på 
sig och känner att vi förstår hur mycket de kämpar. De förstår att vi förstår hur 
jobbigt det är att vara förälder till barn med beteendeproblem, de har ju fått 
jättemycket kritik liksom ute i samhället, i vardagen eller goda råd eller vad som 
helst som gör att de känner sig väldigt invaliderade. 
 

Ett par av respondenterna beskriver hur de använder sig av valideringssteg sex 
(behandla klienten som en jämlik och sann person) och sju (förmedla det gemensamma i 
upplevelsen av sårbarhet utan att förlora fokus på patienten) för att försöka lyfta bort 
skammen (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 

Åsa: Jag behöver inte vara privat men jag kan bjuda på mig själv. Till exempel 
berätta att också jag är förälder, inte bara kurator. Jag kan bjuda på mig själv utan 
att bli privat.  
 
Andrea: Att vi är människor och att vissa saker är ålderadekvata tar ju också bort 
skammen. Det kan jag tänka mig om jag skulle komma till en terapeut med mina 
barn så skulle det kännas jätteskönt.  
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Åsa: Ja det är just det där att känna att man är lika, att man inte är ensam i 
situationen. Så kan det vara oss kollegor emellan också, till exempel att man säger 
till en kollega att jag har fått för mig att mitt barn har den här diagnosen och så 
säger kollegan att ja jag har fått för mig att mitt barn har den här diagnosen. Man 
får lite bekräftelse. Annars kan folk sitta där med skam och känna att det är fel på 
dom och att dom är knäppa och att det är dom som har gjort fel. Medan vi vet att 
vissa saker faktiskt är adekvat. Jag tänker att många föräldrar har skam för att 
dom inte förstått att deras barn är deprimerade. Om man då rabblar upp alla 
symtomen och förklarar så blir det mer tydligt och förståeligt, man förenklar och 
tittar på det man kan göra. Då kan jag säga att med skam kommer vi ingen vart, vi 
måste titta framåt för att kunna gå vidare. Vi kan inte fastna i det för då hjälper vi 
inte ditt barn.  

  
Olika valideringstekniker i mötet med barn och vuxna   
Detta tema avhandlar vad som skiljer sig åt gällande respondenternas sätt att validera 
barn och vuxna. Citaten går att härleda till valideringsnivå sju (V 7) som är den mest 
kvalificerade av samtliga nivåer. Här krävs att terapeuten förmedlar det gemensamma i 
upplevelsen av sårbarhet utan att förlora fokus på patienten. Att inte förhålla sig 
likgiltig, överdriva sin egen kompetens eller på annat sätt utlämna patienten i sin 
sårbarhet. Valideringsnivå sju har framställts i arbetet med familjer och par. Innehållet i 
denna nivå återfinns i våra respondenters resonemang gällande hur de tänker kring 
validering i mötet med barn och deras familjer på BUP (Kåver & Nilsonne, 2002).  
 
På frågan hur respondenternas sätt att validera skiljer sig åt beroende på patientens 
ålder, svarar samtliga att det finns skillnader. Huvudsakligen nämns tydlighet, ett mer 
aktivt kroppsspråk samt att dom är mer fysiska när det gäller barn och ungdomar till 
skillnad från vuxna. Dessa strategier kräver tajming och ställer krav på terapeuten för att 
valideringen skall hamna i god jord, vilket överensstämmer med valideringsnivå 
nummer sju (Kåver & Nilsonne, 2002).   
 

Katarina: Jag tror att jag är mer fysisk, mera göra med barn.  
 
Ingela: Ibland gör jag två tummar upp med händerna mot barnet. Det gör jag ju 
inte direkt mot en förälder. Jag tänker överhuvudtaget att man måste vara mer 
konkret när man validerar barn. Med en vuxen, en mamma, då det kommer tårar 
när hon berättar nåt svårt, då kan det ju räcka med ett jättelitet leende i 
samförstånd som gör att hon känner sig sedd och validerad.  

 
Behandlingsformen DBT-FST (DBT-Family Skills Training) har bland annat som syfte 
att öka familjemedlemmars förmåga att bekräfta och validera varandra. Föräldrarna får 
lära sig att validera sina barn. Här finner vi en tydlig koppling mellan teori och empiri 
när våra respondenter berättar hur de har fokus på just detta (Hoffman, Fruzzetti & 
Swenson 1999). Nedan beskrivs en övning där föräldern beskriver styrkor och validerar 
sitt barn  

 
Åsa: Man låta föräldrarna säga alla bra saker de kommer på om barnet och låta 
dem skriva det på post-it-lappar och sätta det på barnet. Föräldern validerar då 
barnet. Föräldrarna får säga allt som barnet är bra på, inga dåliga saker, bara bra 
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saker och skriva en sak på varje post-it-lapp och sätta dom på barnet. Har du 
föräldrar som inte kommer igång får du hjälpa till  
 
Forskare: Och hur brukar barn reagera?  
 
Åsa: Dom blir ju glada! Och så tar dom hem lapparna och tapetserar sovrummet!  
 
Andrea: Och så får dom höra att mamma och pappa tycker att dom gör en massa 
bra saker! Som dom kanske inte får höra annars. Det är oftast svårigheter man 
hamnar i eller som föräldrarna hamnar i… 
 

Respondenterna arbetar frekvent i sitt arbete med specifika lekar och övningar som 
syftar till att föräldrarna skall validera sina barn som syftar till att barnet skall känna sig 
bekräftad, sedd och validerad. Respondenterna sätt att arbeta går alltså här i linje med 
DBT-FST där en viktig faktor handlar om att familjemedlemmarna skall lära sig att 
validera varandra (Kåver & Nilsonne, 2002).   

 
Katarina: I en metod jag använder finns det en rubrik som heter validering med 
förslag på många olika lekar. Till exempel att följa spegelrörelser. Övningar som 
innebär att ”jag tittar på dig, ser dig”. Detta handlar bland annat om att göra 
folieskor på sina barn.  
 
Andrea: Jag tror man är mer med kroppen och mer tydlig, alltså att man inte 
använder så invecklade ord när man samtalar med barn. 

 
En respondent beskriver nedan hur hon använder sig av olika sätt att bekräfta samt att 
hon rör sig mellan olika nivåer i valideringsstegen beroende på om det gäller barn, 
tonåringar eller vuxna.   
 

Jenny: Med barnen kan man mer gå direkt på och lyfta positiva sidor eller ta något 
exempel med sig själv. Medan man med vuxna behöver vara mycket mer 
inkännande innan man går längre ner i valideringsstegen, man kan liksom tona in 
och möta med blicken eller se dem i rummet. Men sen tänker jag att med barn kan 
man vara mindre försiktig och mer direkt och att det går snabbare att reparera. Oj 
vad det här blev tokigt! Men med vuxna eller tonåringar är det mer svårreparerat.  

 
Samtliga respondenter redogör för kraften i validering i mötet med familjesystemet. 
Som vi nämner under temat konflikt uttrycker många respondenter vikten av att som 
terapeut både validera föräldrarna samt barnen och att lära ut validering som färdighet, 
dels att rikta mot andra men också att öka förmågan till självvalidering.  
 

Jenny: Eller att föräldrarna får i hemuppgift att tillsammans med barnet räkna 
antal leverfläckar på kroppen. Då är det inte antalet som är det viktiga utan att 
barnet och föräldern ska få en mysig stund och att barnet ska få känna sig 
uppmärksammat och sett av föräldern. Eller att föräldern ska smörja in barnet, i 
anknytning och valideringssyfte. 
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Forskarna har gjort nya fynd i det empiriska materialet som ej kunde återfinnas vid 
genomgång av tidigare forskning, det vill säga empiri som inte kunde matchas med den 
teoretisk utgångspunkt. Dessa fynd handlar om hur terapeuterna genom lek och kreativa 
övningar anpassar sitt sätt att validera när de samtalar med barn och deras familjer. 
Samtliga respondenter beskriver hur de genom olika strategier, metoder och övningar 
validerar barn på ett annat sätt än vuxna. Forskarna har inte i befintlig forskning kring 
validering funnit specifikt utformade valideringsmetoder för barn. Återkommande i 
samtliga fokusgruppsintervjuer beskrivs hur behandlarna med hjälp av lek, olika sorters 
övningar, ett tydligare kroppsspråk, mer fysisk kontakt samt en ökad tydlighet samt en 
starkt bekräftande hållning validerar barn de möter.  
 
En av våra respondenter berättar om hur han ofta gör ”high-five” med barnen när de 
klarat sig igenom en uppgift. En annan beskriver hur hen brukar säga att det regnar 
guldstjärnor över de patienter hen möter. Vidare berättar flera hur de i större 
utsträckning med barn än med vuxna utdelar en kram eller en klapp dvs. har mer fysisk 
kontakt och därmed validerar genom handling/kroppsspråk. Det framkommer från 
samtliga respondenter en tydlig skiljelinje gällande hur de validerar barn, ungdomar 
samt vuxna vilket är ett intressant fynd. Samtliga respondenter berättar att de förhåller 
sig rakare och enklare när de samtalar med barn.  
 

Åsa: Jag kanske säger till barn att det regnar guldstjärnor över dom, om dom gör 
nåt bra. Fast det finns vuxna som det behöver regna guldstjärnor över, som blir 
gladare om det gör det. 
 
Jenny: Jag kanske ger ”Give me five!” till ett litet barn för att dom gör så, det gör 
jag inte till en vuxen. Jag kanske gör mer med kroppen med små barn än med 
vuxna. Men samtidigt kan jag validera barn och ungdomar genom att jag faktiskt 
ser att deras föräldrar inte mår bra och att jag kan säga åt deras föräldrar att söka 
vård. Och det tänker jag också är ett sätt att validera dom vuxna – att jag ser att du 
inte mår bra och det gör det här med ditt barn.  

  
Agneta: jag tänker att vi är rakare och enklare med barn än med vuxna 
  
Helena: Med de yngre barnen säger jag ”-Bra!”. Jag gör lite mer med kroppen, lite 
high five. Medan jag validerar på ett mer allvarligt sätt med äldre. ”Det där som 
du gjorde jag tänker jag kommer få betydelse”, jag höjer allvarlighetsgraden lite. 
Och, då känns det väldigt på riktigt. Det blir förstärkt.  

 
Några respondenter berättar hur de jobbar med stopptecken under sessionerna där barnet 
ges makt och kontroll över samtalet.  
 

Jenny: En sådan enkel sak jag gör med barn är att jobba med stopptecken. Att 
barnet får säga stopp när dom inte vill prata. Det tycker jag är svårare med vuxna. 
Med barn tycker jag det är enklare. De själva kan få säga att det här vill jag inte 
prata om idag! 

 
En av våra respondenter beskriver hur hon utifrån ett salutogent förhållningssätt gör en 
övning med barn och föräldrar i syfte att finna det som fungerar, resurser och styrkor. 
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Detta för att undvika ett alltför probleminriktat fokus under samtalet. Genom övningen 
får föräldern träna på att validera barnet.  
 

Sara: Den här övningen blir ett sätt att få igång ett samtal och inte bara sitta och 
titta på varandra, utan istället skriver föräldern några lappar och fäster dem på sitt 
barn. Barnet får se vad många lappar det var de som var lätta, som barnet tycker 
om och som barnet är duktig på. Föräldrarna får då ge barnet något positivt i 
rummet vilket gör att det liksom blir lite snällare miljö. Många föräldrar kommer 
och ska berätta att det här är ju svårt och det här problem och istället får man då 
ge någonting gott till sitt barn. 

 
Ett anpassat och mer visuellt förhållningssätt anammar våra respondenter i mötet med 
barn till skillnad från när de träffar vuxna. Samtliga beskriver hur de använder sin White 
board som hjälpmedel. En respondent berättar hur hen brukar illustrera med bilder av 
vad BUP är för ett ställe. Hen nämner fakta som bidrar till att normalisera 
mottagningsbesöket.   
 

Sara: Jag brukar rita upp en bild med två barn, så brukar jag skriva olika 
anledningar till att barn kommer hit till mottagningen och så ritar jag vilka som 
jobbar här, vad vi heter. Jag skriver olika anledningar till varför man kommer hit 
och att det är ungefär 100 barn här i vårat väntrum varje dag, för att sätta barnet i 
något sammanhang men också det för att normalisera. Det är inte du som är 
konstig som är här.  
 

Respondenterna beskriver också en skillnad i validering gentemot barn att de ”strösslar” 
med beröm och validerar även småsaker. Citatet nedan ger ett målande exempel av just 
detta.  
 

 Helena: ”Jag såg att du gick väldigt snabbt här från väntrummet, har du snabba 
ben?”  
  

Flera respondenter berättar hur de har en mer explicit och beteendeinriktad ansats när de 
använder validering i mötet med barn samt ett mer kognitivt förhållningssätt att validera 
vuxna. Nedan berättar en respondent hur hen tänker kring detta.  
 

Ingela: Ju mindre barnet är desto mera B (i KBT) dvs. att jobba på beteendet, visa 
på beteendet, prata om beteendet. ”Det är knepigt att mamma och pappa blir arga 
på dig, jag förstår det”. Med de vuxna är det mycket mer med orden. Det här 
meningsskapandet, det kognitiva, K:et i KBT. Ju yngre ju mer renodlat B, att göra 
grejer, både i arbetet och i förståelsen.  

 
En av respondenterna beskriver att hen validerar på olika sätt beroende på om barnet är 
yngre eller om det är en ungdom hen möter i terapirummet. Skillnaden består i att hen är 
mer generös med beröm till yngre barn medan hen med tonåringar med hjälp av ett visst 
allvar i tonen förstärker dennes framsteg.  
 

Helena: Är barnen större så gör jag det med ett visst allvar. Jag kan säga med 
allvar "det här gjorde du riktigt bra, så hjälpsamt" och då säger jag inte det så ofta. 
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När jag väl säger det märker jag att det blir väldigt verksamt. Jag gör det på ett 
genuint och allvarligt sätt. Med de yngre barnen strör jag lite mer, men när det är 
äldre patienter blir det mer allvarligt.   

  
På frågan hur respondenterna tänker kring skillnad gällande validering mellan barn och 
vuxna nämner många av dem hur de använder sig av kreativa inslag såsom tävlingar. 
Citatet nedan ger exempel på detta.  
 

Helena: Jag gör små tävlingar, enkla grejer på tavlan, frågesporter, ”hitte-på”-
tävlingar. Barnen vinner alltid. Om det är sexuella övergrepp så gör jag den som 
kallas ”Frågor och Svar”. Syftet med det är då att man blir stärkt och känner sig 
starkare. Man validerar det vi har arbetat med och så vinner barnet! Utkomsten 
har blivit att barnet lärt sig något och blivit stärkt.  Det är jätteenkelt och tar ingen 
tid alls. Barnen tycker att det är kul. Det validerande är att barnet har förstått, att 
barnet kan säga stopp, att barnet lärt sig någonting, att barnet är värd någonting. 
”Jag är stark och jag är bra”.  Och jag validerar att barnet lärt sig någonting. 

 
 

Slutdiskussion 
 
Resultatdiskussion   
Forskarnas syfte var att undersöka hur behandlare inom barn och ungdomspsykiatrin 
reflekterar och samtalar kring sitt sätt att använda validering i mötet med barn, 
ungdomar och deras föräldrar. Resultatet mynnade ut i åtta olika teman som presenterats 
och kopplats till teorin. Vart och ett av temana besvarar studiens forskningsfrågor. 
Dessa teman var: "Validering som nyckelkomponenter”, ”Valideringens funktion-skapa 
allians”, ”Validering- mer än språket”, ”Invalidering och stress i klinisk bup-
vardag”, ”Det jämlika mötet”, ”Sätta ord på affekter - en framkomlig väg i arbetet med 
konfliktfyllda familjer”, ”Särskilt funktionellt att validera skam och skuld” samt temat 
”Olika valideringstekniker i mötet med barn och vuxna”.  
 
 

Validering som nyckelkomponent: Forskarna frågar hur respondenterna använder 
valideringsstegen i sitt kliniska arbete. Här framkom valideringens viktiga betydelse 
inom psykoterapeutiskt arbete med barn och ungdomar. Respondenterna ger kliniska 
exempel som överensstämmer med samtliga steg i valideringsstegen. Något oväntat var 
att samtliga respondenter var så välbekanta med valideringsstegen samt att detta enligt 
de själva genomsyrar allt psykoterapeutiskt arbete de utför. Forskarna reflekterar över 
den egna närvaron under fokusgruppsintervjuerna och huruvida det påverkat 
respondenternas svar, en hypotes är möjligen att respondenterna varit överdrivet 
följsamma då de uppgav att de använda valideringsstegen i alla kliniska möten.   
 
Valideringens funktion - skapa allians: På frågan om valideringens funktion i 
alliansbyggandet med patienterna svarar samtliga respondenter att valideringen är helt 
nödvändig i etablerandet av en bärande terapeutisk relation. Flera av respondenterna 
uttrycker vidare att det i visa lägen är extra viktigt att validera för att skapa, bibehålla 
eller reparera alliansen. Detta särskilt om patienten tidigare haft dåliga erfarenheter av 
BUP eller då relationen av någon anledning är skör eller blivit skadad. Empirin går i 
linje med Kåvers (2011) resonemang om att ett av valideringens huvudsyften i KBT är 
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att skapa och bevara en god allians med klienten. Flera respondenter gav exempel på 
hur alliansskapandet startade redan i väntrummet och hur många små beteenden hos 
behandlaren bidrog till ett kontinuerligt och ständigt pågående relationsskapande. 
Resultatet överensstämde med forskarnas förförståelse gällande valideringens betydelse 
för skapandet av en god allians, vilket även går i linje med studiens teoretiska ansats.   
 
 

Validering - mer än språket: På frågan gällande hur respondenterna validerar på andra 
sätt än genom språket var samtliga eniga om att validering via språket endast utgör en 
liten del av valideringen i stort. De menade att resterande bygger på kroppsspråk, 
handlingar, ögonkontakt samt annan ordlös kommunikation. Respondenterna tycktes 
vara överens om att denna typ av validering är mycket viktig i alliansskapandet med 
barn och ungdomar i den terapeutiska relationen. Samtliga nämner att valideringen med 
barn och ungdomar sker mer explicit än med vuxna. Forskarna hade inte förväntat att 
respondenterna skulle beskriva en sådan tydlig skiljelinje mellan hur de validerar barn 
och vuxna. De berättar att de vågar vara mer varma, direkta, lekfulla, kreativa, 
skämtsamma och tydliga i sitt sätt att validera barn. Respondenterna uttrycker att de ofta 
delar ut en kram, en klapp samt att de i högre utsträckning med barn använder icke 
verbal kommunikation i sitt sätt att validera. Forskarna spekulerar över om detta kan ha 
att göra med att behandlarna är mindre rädda att bli negativt bedömda av barn än av 
vuxna, vilket skulle kunna resultera i att de har en mer mångfacetterad 
beteenderepertoar med barn.   
 
 

Invalidering och stress i klinisk BUP-vardag : Gällande forskningsfrågan vad 
respondenterna anser vara invaliderande terapeutbeteenden går respondenternas svar att 
härleda till Alan Fruzzetti (1999) sjuskaliga skattningsskala gällande invalidering. 
 
Temat gällande respondenternas egna erfarenheter av att ha invaliderat sina patienter 
var det tema som forskarna upplevde att respondenterna hade svårast att sätta ord på. 
Flera av respondenterna pratar dock om svårigheten i att hitta den dialektiska balansen i 
behandlingen, det vill säga att som behandlare veta när det är läge att konfrontera och 
pusha för förändring och när det är mer funktionellt att stanna upp och bara validera 
patienten i syfte att hitta acceptans. Respondenterna reflekterade över att det inte sällan 
är en hårfin gräns mellan vanvördig kommunikation och invalidering.  
 
På forskningsfrågan gällande vad som främjar respektive hindrar 
validerande terapeutbeteenden svarade samtliga respondenter att stress och dålig 
arbetsmiljö var hindrande medan handledning så väl extern som kollegial var 
främjande. Enligt respondenterna hindrade stressen dem ibland att vara medvetet 
närvarande vilket i sin tur minskade deras vakenhet och förmåga validera. 
Respondenterna beskriver även hur det lätt hamnar i allt för mycket ”förändringsprat” 
och problemlösning då de är pressade och stressade av hög arbetsbelastning. De 
beskriver att stressen gör dem otåligare och där med ivrigare att förändra. Kopplingen 
mellan stress och förmågan/oförmågan att validera som tydligt framkommer och 
återkommer i respondenternas berättelser anser forskarna vara föremål för möjlig 
framtida vidare intressant forskning.  
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Vikten av att bli validerad i sitt arbete av kollegor och i handledning för att orka möta 
lidande och härbärgera tunga berättelser återkommer i respondenternas svar. Flera 
respondenter framhåller även att de tycker att självvalidering i arbetet är svårt.   
 
Det jämlika mötet: Vid fokusgruppintervjuerna ställde forskarna frågan gällande hur 
respondenterna tänker kring att överbrygga den ojämlika maktrelationen mellan terapeut 
och klient. Det blev tydligt att respondenternas resonemang går i linje med vår 
teoretiska utgångspunkt gällande makt i den terapeutiska relationen, 
där Linehan (1993/2002) hävdar vikten av att möta patienten på samma nivå och ta av 
sig sin terapeutiska rustning. Detta i syfte att hitta det mellanmänskliga mötet i 
terapirummet. Samtliga respondenter beskriver hur de på olika sätt försökt lämna sin 
expertisroll som terapeut för att skapa ett jämlikt möte. Detta bland annat genom 
anpassning av språket, kroppsspråket, self-disclousure, tydlighet och ramar, allt detta i 
syfte att ge patienten en ökad kontroll i en utsatt position. Många nämner vikten av att 
vara personlig, varm och genuin, vilket får patienten att slappna av och känna sig 
trygg.  Forskarna hade en förväntan om att respondenterna skulle ha en högre 
medvetenhet och reflektera mera kring sin egen kontra klientens socioekonomiska 
bakgrund kopplat till makt. En intervjufråga rörde socioekonomisk bakgrund och makt, 
vi som forskarna upplevde dock att vi fick svag respons och lite gensvar på denna fråga. 
En hypotes som forskarna hade inledningsvis var att resursstarka föräldrar vet sina 
rättigheter och kan vårdkedjan samt att socialt utsatta kräver mindre från vården. Vilket 
skulle kunna innebära att validering i mötet med den sistnämnda gruppen skulle vara 
extra viktigt att reflektera över. En hypotes som respondenterna alltså ej bekräftade i 
sina svar.  

 
När är det särskilt verksamt att validera?: Forskningsfrågan gällande när behandlarna 
anser att det är särskilt verksamt att validera mynnade ut i två teman: Sätta ord på 
affekter-  en framkomlig väg i arbetet med konfliktfyllda familjer och Särskilt 
funktionellt att validera skam och skuld.  
 
Samtliga respondenter hade mycket erfarenheter av att möta konfliktfyllda familjer, 
ilska och starka affekter inom ramen för barn och ungdomspsykiatrin. Detta då akuta 
situationer samt krishantering hör till respondenternas kliniska vardag. Det framkommer 
att validering har en lugnande och nedreglerande effekt. Forskarna reflekterar över att 
validering förmodligen är den mest kraftfulla och verksamma interventionen och många 
gånger det enda sättet att få med sig en patient som hamnat i stark affekt.  Motsatsen i 
form av konfrontation kan dock leda till låsning, upptrappning och förstärkt affekt, 
något som respondenterna ger flera exempel på.  

 
Det blev genom respondenternas citat tydligt att skammen ofta har en hämmande effekt 
på patienter och dess förmåga att ta till sig behandlingen. Skamavlastande 
interventioner med hjälp av validering är enligt respondenterna då helt nödvändigt. 
Vilket kan ske genom att klienten tillsammans med terapeuten får syn på funktionen av 
ett visst problembeteende, med hjälp av bland annat beteendeanalys samt genom att 
benämna dess rimlighet utifrån klientens historia och nuvarande livssituation.  
 
Olika valideringstekniker i mötet med barn och vuxna:  Gällande frågan hur 
respondenterna anser att deras sätt att validera barn respektive vuxna skiljer sig åt 
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har forskarna gjort nya fynd i det empiriska materialet som ej kunde återfinnas vid 
genomläsning av tidigare forskning, det vill säga empiri som inte kunde matchas med 
studiens teoretiska utgångspunkt. Dessa fynd handlar om hur terapeuterna genom lek 
och kreativa övningar anpassar sitt sätt att validera när de samtalar med barn. Det 
framkommer alltså en tydlig skiljelinje i materialet gällande hur respondenterna 
validerar barn, ungdomar och vuxna, vilket forskarna anser är ett intressant fynd. 

 
Samtliga respondenter beskriver hur de genom olika strategier, metoder och övningar 
validerar barn på ett annat sätt än vuxna. Forskarna har inte i befintlig forskning kring 
validering funnit specifikt utformade valideringsmetoder för barn. Återkommande i 
samtliga fokusgruppsintervjuer beskrivs hur behandlarna med hjälp av lek, olika sorters 
övningar, ett tydligt kroppsspråk, mer fysisk kontakt och en ökad tydlighet samt en 
starkt bekräftande hållning validerar barn de möter. En av våra respondenter berättar 
om hur han ofta gör ”high-five” med barnen när de klarat sig igenom en uppgift. En 
annan beskriver hur hon brukar säga att det regnar guldstjärnor över de patienter hon 
möter. Samtliga respondenter berättar att de förhåller sig rakare, enklare och mer 
lekfullt när de samtalar med barn. Vidare berättar flera hur de i större utsträckning med 
barn än med vuxna utdelar en kram eller en klapp det vill säga har mer fysisk kontakt 
och därmed validerar mer genom handling/kroppsspråk. 
 
Forskarnas förförståelse och kliniska erfarenheter är att barn och ungdomar som 
kommer till BUP ofta uttrycker att de känner sig oroliga och rädda inför besöket. Det är 
i och med det extra viktigt att få barn att känna sig trygga under mötet för att kunna få 
till en verksam behandling. Detta framkommer tydligt i vår empiri, det vill säga hur 
personalen överbygger barnens rädsla genom olika valideringsmetoder. Detta 
genom bland annat lek, kreativa övningar, konkret beröm, metaforer, lekfull rekvisita/ 
hjälpmedel i form av bollar, dockor, känslokort, kritor, papper, guldstjärnor, anpassat 
kroppsspråk som matchar barnets ålder, blickar, leenden, fysisk kontakt såsom kramar 
och klappar, samt genom närvaro och värme.  
 
Inom barn och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting finns omfattande 
riktlinjer gällande bedömning och behandling (2015) gällande samtliga psykiatriska 
tillstånd (axel I och II). Forskarna förvånas dock över avsaknaden av formuleringar 
gällande vilka psykoterapeutbeteenden som är lämpliga att använda i mötet med barn. 
Här ser forskarna ett tomrum såväl i riktlinjerna som i forskningslitteraturen i stort. 
Förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara att anpassa Linehans (1993/2000) 
valideringsstege till barn och ungdomar.   
 
Metoddiskussion  

Den abduktiva metoden kom att fungera väl i denna studie, då forskarna använde sig av 
en växelverkan mellan deduktiva och induktiva ansatser. I och med den abduktiva 
ansatsen behövde vi som forskare inte hävda att vi hade en neutral förförståelse 
(Jacobsson, 2010). 
 
Temana: ”Nyckelkomponenter”, ”Validering - mer än språket”, ”Det jämlika mötet, 
”Valideringens funktion - skapa allians” och ”Särskilt funktionellt att validera skam och 
skuld” gick att koppla direkt till vår valda teori, det vill säga valideringstegen och 
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centrala begrepp inom DBT (Linehan 1993/2000) och står i och med det för de 
deduktiva ansatserna i analysen.  
  
Gällande temana ”Sätta ord på affekter - en framkomlig väg i arbetet med konfliktfyllda 
familjer”, ”Invalidering och stress i klinisk BUP-vardag samt delar av temat ”Olika 
valideringstekniker i mötet med barn och vuxna” upplevde forskarna att vald teori inte 
var tillräcklig i analysen av empirin. Forskarna var tvungna att söka efter matchande 
teori under processens gång och fann då den tidigare forskningen av Hoffman, Fruzzetti 
och Swenson (1999) som beskriver behandlingsformen DBT-FST (Family Skills 
Traning) samt Fruzzettis invalideringsstege, vilka kom att bli mycket hjälpsamma i 
analysen av datan. Forskarnas sätt att bearbeta och analysera empirin går här i linje med 
vad Jacobsson (2010) menar att abduktion är, det vill säga en forskningsmetod som 
bygger på att hitta det oförmodade och sedan stämma av det mot etablerad 
kunskap/teorier.  

 
Delar av vårt sista tema ”Olika valideringstekniker i mötet med barn och vuxna” 
analyserades utifrån en induktiv ansats, detta då forskarna hittade nya fynd gällande 
respondenternas sätt att validera barn och hur det skiljde sig åt från hur de validerade 
vuxna, fynd som forskarna ej kunde finna i eller härleda till tidigare forskning. 
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Appendix 
 
Intervjuguide 
 
Praktiskt upplägg 
 

• Serverar kaffe/te och fika.  
 

• Presentera syfte, definition, upplägg: tiden, vår roll. 
 

• Gå igenom sekretess och informerar om att inget material kommer att gå att 
koppla tillbaka till någon särskild behandlare, d.v.s. citat kommer att 
avidentifieras. Information om att ljudupptagning och videoinspelning av 
intervjun endast kommer att användas av oss som undersökare, d.v.s. ej visas i 
något annat sammanhang.  
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• Vi kommer ha 3 grupper. Ge gärna feedback på intervjuguiden i slutet.  
 

• Vi kommer att turas om att ställa frågor. Flika in följdfrågor. Vi kommer att 
avbryta för att hålla struktur.  

 
• Se till så att alla få ungefär lika mycket talutrymme.  

 
• Vi kommer att hålla på i 2 timmar.  

 
• Försök gärna att prata sakta, tydligt och tala ej i mun på varandra.  

 
• Känner er fria, ingen prestige. Vi tycker det är svårt men intressant. Vi är inga 

experter på validering, vi sitter ej med rätta svar. Vi är intresserade av era 
personliga erfarenheter. Ge gärna kliniska exempel.  

 
Syfte 
Att undersöka hur behandlare inom barn och ungdomspsykiatrin reflekterar och 
samtalar kring sitt sätt att använda validering i mötet med barn, ungdomar och deras 
föräldrar.   
 
Definition av validerings begreppet 
Validering är att ta den andra personen på allvar, notera, rikta uppmärksamhet på hen, 
lyssna aktivt, summera, återspegla, hålla med, acceptera, stödja, uttrycka välvilja, se 
utifrån den andres synvinkel, försöka läsa av patienten, förmedla begriplighet utifrån 
historia och nuvarande omständigheter – när det är berättigat och ändamålsenligt att 
göra detta. Validering är ett nyckelbegrepp inom DBT. Med det menas omgivningens 
godkännande av en persons upplevelse som riktiga och giltiga.  

 
Frågor  
Inledande frågor 
På vilket sätt tycker ni att validering är viktigt? 
Vad tror ni om betydelsen av validering i psykoterapi? 
Vilka valideringsstrategier använder ni i ert terapeutiska arbete? 
När är det särskilt effektivt att validera? 
 
Validering – ”Så mycket mer än språket” 
Går det att validera på andra sätt än genom språket?  
 
Alliansskapandet 
Vad är era tankar kring valideringens funktion i alliansbyggandet med patienterna? 
 
Föräldrar och familj 
Vilka valideringstekniker använder ni i mötet med barn respektive föräldrar, skiljer dom 
sig åt? Och i så fall på vilket sätt? 
Vilken funktion tänker ni att validering kan ha i mötet med konfliktfyllda familjer? Då t 
ex föräldrarna är skilda och har olika åsikter (t ex barn och föräldrar som höjer rösten 
och kränker varandra i rummet). 
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Makt och jämlikhet 
På vilket sätt stärker ni som behandlare föräldrarna och barnens känsla av kompetens 
och egen makt att påverka sin situation?  
Hur gör ni för att överbrygga den ojämlika maktrelationen mellan terapeut och klient (d 
v s att behandla klienten som en jämlik person).  
Använder du samma eller olika valideringstekniker beroende på patientens 
socioekonomiska bakgrund?  
 
Invalidering 
Kan ni utifrån er kliniska vardag ge exempel på vad ni anser vara invaliderande 
terapeutbeteenden? 
Kan ni ge exempel på när validering inte faller i god jord?   
Kan en behandlare validera för mycket? Finns det risker med det?  
 
Validering i den kliniska vardagen 
Hur hanterar ni validering i en tidspressad klinisk BUP-vardag? (hinna göra vårdplan, 
initial bedömning etc.) 
Vad har ni för erfarenheter av att validera kollegor? Invalidering och validering, hur har 
detta påverkat ert arbete?  
Hur validerar/invaliderar ni er själva i ert arbete? 
 
Psykoterapeutisk tradition – Terapeuten som neutral  
Finns en rädsla att vara alltför validerande kopplat till polerna personlig och privat? 


