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The purpose of this study was to examine interpersonal problems and its relationship to the working 
alliance in psychotherapy. To examine this, data was used from Umeå and Lund University psychology 
practice client database, which clients responded to by using the self-assessment scales Inventory of 
Interpersonal Problems Circumplex Scales and the Working Alliance Inventory. The sample consisted of 
201 participants that answered the questionnaires both before and after psychotherapy. A second sample 
consisted of 93 clients who specifically sought help for interpersonal problems. Results showed that the 
level of interpersonal problems before and after psychotherapy changes. This means that individuals after 
psychotherapy experienced lower degree of interpersonal problems. The results also demonstrated that 
the link between interpersonal problems such as being vindictive/self-centred, cold/rejecting, socially 
impaired/introverted and submissive, the more interpersonal problems the lower working alliance 
estimation. Similar results were found for the group of participants who specifically sought help for 
interpersonal problems. The results are in line with previous studies where high estimation of 
interpersonal problems negatively affects the working alliance in psychotherapy. The relationship 
between interpersonal problems and working alliance needs to be studied further where further analysis of 
how interpersonal problems and working alliance changes over time in the different psychotherapy 
methods of cognitive behavioural therapy and psychodynamic therapy. 
 
 
Syftet med denna studie var att undersöka interpersonell problematik och dess relation till arbetsallians i 
psykoterapi. För att besvara de aktuella frågeställningarna användes data från Umeå och Lunds 
universitets psykologmottagnings klientdatabas, där klienter besvarat självskattaningsskalorna i Inventory 
of Interpersonal Problems Circumplex scales och Working Alliance Inventory. Den totala urvalsgruppen 
bestod av 201 där dessa deltagare svarat på både för och eftermätning. En andra urvalsgrupp som bestod 
av 93 klienter som specifikt sökt för interpersonella problem. Resultat påvisade att graden av 
interpersonell problematik före och efter psykoterapi, detta innebär att individer efter terapi upplever 
lägre grad av interpersonellproblematik. Resultaten påvisade även samband mellan Interpersonella 
problem såsom att vara hämndlysten/självupptagen, kall/avvisande, socialt hämmad/introvert och 
undfallande och arbetsallians på det sättet att ju mer interpersonell problematik, desto lägre allians 
skattning. Liknande resultat påvisades för den grupp av deltagare som specifikt sökt för interpersonell 
problematik. Resultaten går i linje med tidigare studier där hög skattning av interpersonell problematik 
påverkar arbetsalliansen negativt i psykoterapi. Relationen mellan interpersonell problematik och 
arbetsallians behöver studeras ytterligare där vidare analys om hur interpersonell problematik och 
arbetsallians förändras över tid inom de olika psykoterapimetoderna kognitivbeteende terapi och 
psykodynamisk terapi var för sig. 

 
 
Enligt den interpersonella teorin kan en individs beteende, sätt att uppfatta och uppleva sin 
omgivning endast förstås utifrån individens bakgrund, de föreställningar och förväntningar 
individen har. Individens handlingar blir inte enbart ett resultat av den givna situationen utan 
påverkas även av det samspel som uppstår med andra människor. Människans personlighet 
och interpersonella mönster är något som upprepas genom hela livet, vilket även idag kan ses 
som individuella scheman eller relationsmallar (Birtchnell, 2014). Sullivan (1953; refererat i 
Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus, 2002) som byggt vidare på denna teori menar att dessa 
scheman är individens kompass i dess relationer med sin omgivning. Denna kompas syftar till 
att bl.a. tillfredsställa människans mänskliga behov i form av kärlek och närhet som kan 
utvecklas i samspel med andra i omgivningen och på så sätt även skapa erfarenheter av 
trygghet, intimitet, självkänsla och respekt både gentemot sig själv men även andra (Horowitz 
et al., 2002). Under 1950-talet utvecklades Sullivans idéer om interpersonella beteende och 
det mänskliga samspelet vilket ledde till att ”interpersonal circumplex model” (ICM) 
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utvecklades (Birtchnell, 2014). Där modellen representerar olika interpersonella karaktärsdrag 
eller beteenden i sociala samspel (Birtchnell, 2014). Det som kan bli problematiskt är dock 
när dessa interpersonella mönster blir maladaptiva, vilket leder till att individer får det svårt 
att uppfatta andra människor så som de verkligen är då individen styrs allt för mycket att 
tidigare föreställningar och erfarenheter (Igra, 2003). Horowitz et al. (2002) utvecklade 
utifrån den interpersonella teorin ett självskattningsinstrument Inventory of Interpersonal 
Problems (IIP) där en persons interpersonella problem och interpersonella mönster kan 
visualiseras. Detta instrument använder sig utav två huvudsakliga dimensioner, nämligen 
”tillhörighet/omvårdnad” som går från fientlig till vänligt beteende och dimensionen 
”dominans/kontroll” som går från undfallande till kontrollerande beteende (Horowitz et al., 
2002). Den tvådimensionella cirkeln delas sedan in i åtta oktanter (åtta åttondelar). Varje 
oktant representerar olika kombinationer av de två dimensionerna. Varje oktant står även i 
relation med sin motsats, dvs. dominant/kontrollerande står i motsats till att vara undfallande 
(Horowitz et al., 2002). Att vara hämndlysten står i motsats till att vara allt för 
tillmötesgående, avvisande/kall står i motsats till att vara allt för självuppoffrande och socialt 
hämmad står i motsats till påträngande/behövande (Horowitz et al., 2002). Instrumentet är 
tänkt att identifiera de svårigheter som är utmärkande för individen i dess interpersonella 
relationer och exempel på detta kan ses som att en person som utsätts för en situation kan 
utifrån tidigare erfarenheter visa på ett allt för dominerade beteende, vilket kan leda till att 
motparten agerar undfallande (Horowitz et al., 2002).  
 
Svårigheter med interpersonella problem kan vara en anledning till varför individer söker sig 
till psykologisk behandling (Igra, 2003). Denna behandling blir en miljö där personen kan få 
nya erfarenheter i mötet med terapeuten och på så sätt tillsammans skapa en förståelse för hur 
tidigare erfarenheter påverkar personen i nuet samtidigt som en förändring av klienters 
interpersonella problematik kan ske (Igra, 2003). Detta illustreras i en pilot studie av Salzer, 
Pincus, Winkelbach, Leichsenrin och Leibing (2011)  där 52 öppenvårdspatienter med 
generaliserat ångestsyndrom gavs 29 sessioner av antingen kognitivbeteende psykoterapi eller 
psykodynamisk psykoterapi. Tanken var att undersöka om graden av patienternas 
interpersonella problem förändras över dessa 29 sessioner. Resultaten visade på att graden av 
upplevd interpersonell problematik oavsett psykoterapi metod minskade för samtliga patienter 
(Salzer et al., 2011).  
	  
Det är rimligt att tänka sig att arten och graden av olika interpersonella problem skapar olika 
förutsättningar gällande en arbetsallians i terapin (Igra, 2003). Terapeutisk allians, även kallad 
för arbetsallians är ett begrepp som studerats intensivt och som i dag delas upp i tre 
komponenter nämligen: bandet mellan terapeut och patient (band), överenskommelsen 
gällande målen i terapin (mål), samt överenskommelsen om uppgifter i terapin (uppgift) 
(Bordin, 1979). Studier har visat att den terapeutiska alliansen inte är konstant utan kan öka 
eller minska under terapins gång (Dinger, Strack, Sachsse & Schauenburg, 2009). En del 
studier har visat att i kortare terapi former där patienten endast har tillgång till åtta sessioner 
har en ”U-formad” allians utveckling setts där patienten börjar på en hög nivå av allians men 
som sedan sjunker under terapins gång för åter igen stiga vid slutet av terapin (De Roten et 
al., 2004). Andra studier där patienten får fler sessioner (8-16) har en linjär utveckling av 
terapeutisk allians setts där alliansen till en början låg men stiger ju fler sessioner man har. 
Martin, Garske och Davis (2000) menade i sin studie på att kvalitén på den arbetsallians som 
skapas mellan terapeut och patient är central och påverkar terapiutfallet. En god arbetsallians 
som i sin tur är tänkt att leda till bättre utfall än med en sämre arbetsallians. Gibbons et al. 
(2003), visade i sin studie att interpersonell stress och interpersonell problematik är en 
variabel som på förhand signifikant påverkar arbetsalliansen i en psykoterapi. Patienter som 
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påförhand visade vara mindre undfallande, upplevde även en mer positiv arbetsallians 
(Gibbons et al., 2003).  Däremot visade det sig att patienter med flera interpersonella problem 
även upplevde en mer negativ arbetsallians.  
 
Puschner, Bauer, Horowitz & Kordy (2005) menar också på att en patients interpersonella 
mönster är av betydelse i patientens möte med sin terapeut. Men vilket mönster eller vilken 
dimension av interpersonell problematik som mest påverkar kvalitén av arbetsalliansen kan 
vara svårare att förutse. Puschner et al. (2005) argumenterar för att de interpersonella 
dimensionerna varierar från dominerande till undergiven och från kall till alltför 
tillmötesgående, så bör olika dimensioner påverka arbetsalliansen på olika sätt och på olika 
nivåer. 
 
Horowitz et al. (2006) visade i sin studie att den totala graden av interpersonella problem har 
en påverkan på hur arbetsalliansen utvecklas. Ju högre grad av interpersonella problem desto 
svårare har det visat sig vara att utveckla en god kvalité av arbetsallians för patienten 
(Horowitz et al., 2006). Studier som tittar närmare på de olika stilarna har visat på att ett 
negativt interpersonellt mönster påverkar arbetsalliansen på så sätt att patienten antingen visar 
på en ”för vänlig” sida eller på en ”för kall” sida som båda påverkar arbetsalliansen negativt 
(Dinger, 2009). När det gäller dimensionen dominans har finns det varierande resultat där en 
del studier inte visat på att det finns något samband mellan graden av dominans och 
arbetsallians (Paivio & Bahr, 1998; Dinger, 2009), varpå Muran, Segal, Samstag & Crawford 
(1994) fann däremot att den undergivna dimensionen positivt korrelerade med arbetsallians 
vilket visar på att ju mer undergiven personen är desto lättare skapas god arbetsallians.   
 
Paivio och Bahr (1998) visade i sin studie att personer med interpersonell problematik även 
uttryckte svår generell problematik i livet. Hög grad av interpersonell problematik var även 
associerad med svårigheter av att utveckla en god arbetsallians redan från början (Paivio & 
Bahr, 1998). Delskalorna hämndlysten/självupptagen, socialt hämmad, kall/avvisande och 
undfallande visade på ett negativt samband till arbetsallians i början av terapin (Paivio & 
Bahr, 1998). Även om flertalet studier har tittat på arbetsallians och interpersonella problem, 
finns det färre studier som tittat på interpersonella problem och dess utveckling i samband 
med att arbetsalliansen utvecklas (Dinger, 2009). Puschner et al. (2005) visade endast på ett 
samband mellan interpersonella problem och arbetsallians när det gäller terapi tillfälle ett och 
inte för terapislutet, vilket lämnar rum för vidare studier inom detta område.  
 
Syfte och frågeställning 
 
Denna studie syftar till att undersöka klienters upplevelse av förändring av interpersonell 
problematik och hur den initiala interpersonella problematiken är relaterad till upplevd allians 
i slutet av psykoterapi, vid Umeå och Lunds universitets psykologmottagningar under 
höstterminen 2013 till höstterminen 2015.  
 
Frågeställningarna för denna undersökning är: Finns det någon skillnad mellan interpersonell 
problematik före och interpersonell problematik efter terapi? Finns det något samband mellan 
interpersonell problematik före och klienternas upplevda allians efter avslutad terapi? Dessa 
frågor undersöks också i ett urval av klienterna som specifikt angivit att de söker för en 
interpersonell problematik. Tanken med att undersöka denna grupp närmare är att vidare 
undersöka om det finns strakare förändring eller samband mellan interpersonell problematik 
och arbetsallians specifikt för de som sökt för denna problematik i jämförelse med klienter 
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som sökt för kombinerad problematik. Baserat på tidigare forskning och teori är den 
förväntade hypotesen att interpersonell problematik minskar efter psykoterapi.  
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Urvalet till studien kommer från klientdatabasen vid Umeå och Lunds universitets 
psykologmottagningar där deltagarna till denna studie rekryterades från. Klienterna som är en 
icke kliniskt population har självmant sökt till psykoterapi vid Psykologmottagningen i Umeå 
och Lund under perioden ht 2013 – ht 2015 Psykologmottagningen är en utbildnings- och 
forskningsmottagning som drivs av Institutionen för psykologi och har inriktningen 
kognitivbeteende terapi och psykodynamiskterapi som terapimetoder. Psykoterapierna bedrivs 
av psykologstudenter (på termin sju till tio), i två terminer under handledning av erfarna 
psykoterapeuter med vidareutbildning i handledning. Handledningen sker i grupp om 3-4 
studenter. För att få ta del av psykoterapi på mottagningen genomgår personen först en 
intakeintervju med en psykolog. I intakeintervjun görs en bedömning av personens lämplighet 
för studentterapi, vilket kan betyda att man exkluderas om man t.ex. lider av svårare former 
av ätstörningsproblematik, suicidalt beteende eller kronisk psykologisk problematik 
(Dennhag, Ybrandt & Armelius, 2011). I samband med denna intervju informeras personen 
om den kvalitetssäkring som pågår, där personen får fylla i en del skattningsformulär 
däribland Inventory of Interpersonal problems Circumplex scale och arbetsallians via dator 
både innan påbörjad psykoterapi och efter avslutad psykoterapi. Denna datoriserade insamling 
av data utesluter bortfall av data då dataprogrammet inte avslutas förens alla frågor är 
besvarade i enkäterna. Kvalitetssäkringen är obligatorisk och måste genomföras för att få 
psykoterapi på mottagningen.  
 
Sammanlagt deltog 201 personer i denna studie. 78 % av dessa var kvinnor och 22 % män. 
Åldern för deltagarna varierade mellan 19-67 år, (M = 27.9 år, SD =8.4). Majoriteten av 
deltagarna var födda i Sverige (89 %) och var studenter (57.7 %). Huvudsakliga 
anledningarna till sökt terapi var nedstämdhet (58 %), ångest, oro och panik problematik (59 
%), fobi (28 %), relationsproblem (40 %), aktuell kris och stress (26 %). Deltagarna erbjöds 
antingen psykodynamisk terapi eller kognitivbeteende terapi där motivationen till terapi i 
början var mycket högt (67 %).  
 
Ur det totala urvalet valdes klienter ut som specifik sökt för interpersonell problematik (IP-
gruppen). Sammanlagt deltog 93 personer i denna grupp, var av 73 % var kvinnor och 27 % 
var män. Åldern för deltagarna varierade mellan 20-54  år, (M = 27. 24 år, SD = 7.30). 
Majoriteten av deltagarna var födda i Sverige (97 %) och 85 % var studenter.  85 % av 
deltagarna var i ett förhållande med en partner och 15 % var singlar. 
 
Urvalen skiljer sig i interpersonell problematik från en svensk normgrupp för den totala 
gruppen eller IP- gruppen. Total gruppen M = 77.33, SD = 27.86 (t = .10,37, df (201), p<. 
01). För IP- gruppen M = 77.33, SD = 27.86 (t = .10,37, df (201), p<. 01). Normvärdet för 
den svenska normgruppen som jämförts med är 54 (Horowitz et al., 2002).   
 
  
Material 
Inventory of Interpersonal Problems Circumplex scale (IIP-C) är ett instrument utvecklat för 
att mäta olika aspekter av interpersonellt fungerande (Horowitz et al., 1988). IIP-C testet 
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består av 64 items som besvaras på en 5-gradig skala (0 = Inte alls, 1 = Lite grand, 2 = 
Måttligt, 3 = En hel del, 4 = Väldigt mycket). Här övergår texten till skalpoäng som erhålls 
kan indelas i åtta delskalor där varje skala innefattar åtta item. Dessa delskalor definieras som: 
dominerande/kontrollerande, hämndlysten/självupptagen, kall/avvisande, socialt hämmad, 
undfallande, alltför tillmötesgående, självuppoffrande och påträngande/behövande. Horowitz 
et al.(2002) redovisar Cronbachs alfavärden mellan .72 och .93 på de åtta delskalorna. 
Svenska normer definierade utifrån Horowitz et al. (2002).  
 
Horowitz et al. (2002) beskriver följande: höga poäng på subskalorna indikerar att: 
Dominerande/ kontrollerande (PA) personer finner det svårt att slappna av och släppa på 
kontrollen över andra människor. Detta innebär att personen blir för kontrollerande, aggressiv 
eller manipulativ gentemot andra människor. Hämndlysten/självupptagen (BC) indikerar på 
att personen har svårigheter med aggression och irritabilitet. Detta leder vidare till att 
personen ofta hamnar i konflikt med andra och söker efter hämnd, utan att bry sig om andras 
välmående. Kall/avvisande (DE) indikerar att personen visar ytterst lite känslor av kärlek och 
tillgivenhet till andra. Socialt hämmad/introvert (FG) indikerar på att personen får ångest, 
känner sig blyg och skäms i sociala situationer. Höga poäng på subskalan undfallande (HI) 
visar på betydliga svårigheter i självförtroende, självkänsla samt en motvilja för att hävda sig 
själv över andra. Höga poäng på subskalan alltför tillmötesgående (JK) visar däremot att 
personen har starka tendenser till att visa empati gentemot andra och har ett behov av att ta 
hand om andra, vilket kan leda till att personen känner sig utnyttjad av andra. 
Självuppoffrande (LM) visar på att personen låter andras behov gå före ens egna. Höga poäng 
inom påträngande/behövande (NO) subskalan visar på personen har ett starkt behov av att 
vara vänlig, men samtidigt kontrollerande vilket ofta kan leda till att man lägger sig i andras 
liv för mycket (Horowitz et al., 2002).   
 
Working Alliance Inventory (WAI) är ett instrument med 36 items med 12 item i varje 
subskala, utvecklat för att mäta graden av allians (Horvath och Greenberg, 1989). WAI 
bygger på Bordins teori om att en fungerande allians i terapi måste bygga tre komponenter 
nämligen ”uppgift”, ”band” och ”målsättning” (Bordin, 1979; Horvath, 2006). Bordin (1979) 
menar att ”uppgift” är de uppgifter som ska utföras i behandlingen, vilket ska hjälpa klienten 
med sin problematik. ”band” hänvisar till det interpersonella förhållandet och utvecklingen av 
det empatiska band som skapas mellan klient och terapeut. ”målsättning” syftar till att 
klienten och terapeuten delar en gemensam bild över målen för terapin, vilka förväntningar 
som finns både kortsiktigt och långsiktigt. Ju högre skattning på varje item, desto starkare 
arbetsallians. WAI kan utifrån olika versioner skattas av både patient/klient, terapeut och 
observatör (Martin et al., 2000). Tracey och Kokotovis (1989) redovisar Cronbachs alfavärde 
för deltagarnas skattningar på .93.  
 
Procedur 
Datainsamling skedde i samband med bedömningsfasen och efter avslutande terapisamtal vid 
Umeå och Lunds universitets psykologmottagningar. Insamling av data skedde via dator som 
sedan matades in i programmet SPSS.  
 
Dataanalys 
Databearbetning gjordes i SPSS 22.0. Persons korrelationsanalys användes för att undersöka 
sambandet mellan interpersonell problematik (IIP) och arbetsallians (WAI). Paired- sample T-
test användes för att beräkna skillnaden mellan interpersonell problematik före och efter. 
Signifikans nivån är: p < 0.05 för båda beräkningarna.  
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Etiska överväganden 
Insamling av kvalitetsäkringsdata vid mottagningarna har godkänd Etikprövning. Klienterna 
har skrivit under ett samtyckes formulär för sitt deltagande i forskningsprojektet. All data 
tillhör Psykologmottagningen och kommer därmed att bevaras där även efter denna studie. 
 
 

Resultat 
 

Först presenteras resultaten för interpersonell problematik före och efter psykoterapi. Sedan 
presenteras resultat för samband mellan interpersonell problematik före och klienters 
upplevda arbetsallians efter avslutad terapi. Slutligen redovisas resultatet för interpersonell 
problematik före och efter och sambandet mellan interpersonell problematik före och efter 
och arbetsallians i det specifika urval som sökt för interpersonell problematik (IP-gruppen). 
Medelvärden och standardavvikelser för de i studien ingående variablerna redovisas i Tabell 
1. 
 
Tabell 1 Medelvärde och standardavvikelser för IIP-C alla skalor för total gruppen samt IP-
gruppen, samt tre dimensioner av WAI (uppgift, band och målsättning).  
Instrument                   Skala              M         SD 
 
IIP-C Total grupp PA före   5.52 4.53 
       efter   4.41 3.61 
 BC före   6.50 4.43 
       efter   5.12 3.63 
 DE före   7.12 5.28 
       efter   6.26 4.81 
 FG före 10.08 6.22 
      efter   8.83 5.89 
 HI före 13.36 6.63 
      efter 12.34 6.36 
 JK före 13.81 6.00 
      efter 12.39 5.75 
 LM före 13.01 6.04 
      efter 11.61 6.00 
 NO före   9.82 5.41 
       efter   7.86 4.53 
IIP-C Specifik grupp PA före   5.52 4.53 
       efter   4.43 3.61 
 BC före   6.50 4.43 
       efter   5.10 3.62 
 DE före   7.12 5.23 
       efter   6.20 4.81 
 FG före 10.08 6.22 
      efter   8.85 5.87 
 HI före 13.36 6.63 
      efter 12.40 6.37 
 JK före 13.81 6.00 
      efter 12.42 5.75 
 LM före 13.01 6.04 
      efter 11.64 6.01 
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 NO före   9.82 5.41 
       efter   7.81 4.52 
WAI WAI Task 66.74 9.01 
 WAI Bond 74.31 8.54 
 WAI Goal 71.59 10.84 
 
Note. IIP-C skalorna är: PA= Dominerande/Kontrollerande, BC=Hämndlysten/Självupptagen, 
DE= Kall/Avvisande, FG= Socialt hämmad/Introvert, HI= Undfallande, JK= Alltför 
tillmötesgående, LM= Självuppoffrande, NO= Påträngande/Behövande.  
 
Skillnader mellan interpersonell problematik före och efter psykoterapi 
 
Resultaten från paired- sample t-testen visar på en signifikant minskning av graden 
interpersonell problematik före och interpersonell problematik efter psykoterapin vad gäller 
alla subskalorna i IIP testet, skalan dominerande/kontrollerande (t=3.15, df=201, p<.01), 
hämndlysten/självupptagen (t=4.14, df=201, p< .01), kall/avvisande (t=2,22, df=201, p<.05), 
socialt hämmad (t=2,54, df=201, p<.05), undfallande (t=2,0, df=201, p<.05), alltför 
tillmötesgående (t=3,14, df=201, p<.01), självuppoffrande (t=2,71, df=201, p<.01), 
påträngande/behövande (t=5,23, df=201, p<.01). Även om alla skalor förändrades signifikant 
så visar det sig att den största förändringen kan ses för skalorna dominerande/kontrollerande, 
hämndlysten/självupptagen, alltför tillmötesgående, självuppoffrande och 
påträngande/behövande. De mindre förändringarna sker för (p<.05) skalorna kall/avvisande 
och socialt hämmad, undfallande.  
 
Sambandet mellan initial interpersonell problematik och arbetsallians i den totala gruppen 
 
Tabell 2. Korrelationer mellan interpersonell problematik före psykoterapi och arbetsallians 
          WAI Uppgift       WAI Band  WAI Målsättning     WAI Total 
 
IIP Total före -.21** -.18** -.25** -.22** 
BC -.14** -.16* -.15* -.16* 
DE -.19** -.22** -.23** -.22** 
FG -.20** -.26** -.18** -.22** 
HI -.89** -.18** -.21** -.20** 
  
Notis: N=201. IIP-C skalorna är: BC=Hämndlysten/Självupptagen, DE= Kall/Avvisande, 
FG= Socialt hämmad/Introvert, HI= Undfallande. p<.01*, p<.05** 
 
Tabell 2 visar på ett samband mellan arbetsallians och interpersonell problematik skalorna 
BC, DE, FG och HI. Klienter som har en mer hämndlysten/självupptagen, kall/avvisande, 
social hämmad/introvert och undfallande interpersonell problematik upplever sig ha sämre 
arbetsallians till sin psykoterapeut. Det finns dock inget samband mellan arbetsallians och 
interpersonell problematik för klienter som har en dominerande/kontrollerande, 
självuppoffrande och påträngande/behövande interpersonell problematik.  
 
Figur 1 nedan illustrerar en mer övergripande beskrivning av sambanden mellan 
interpersonell problematik och arbetsalliansen där det de signifikanta korrelationerna med 
arbetsallians (skuggade delarna) illustreras. De blanka delarna illustrerar de icke signifikanta 
delskalorna nämligen dominerande, självuppoffrande och påträngande/behövande 
interpersonell problematik.  
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Figur 1. Övergripande illustration där de skuggade delarna visar på sambanden mellan 
interpersonell problematik och arbetsallians, mellan skalorna hämndlysten/självupptagen, 
avvisande/kall, social hämmad/introvert och undfallande. 

 
Sambandet mellan initial interpersonell problematik och arbetsallians IP-gruppen  
 
Resultaten för denna grupp är i linje för totala gruppen dvs. att det finns ett samband mellan 
interpersonell problematik och arbetsallians. Korrelationer mellan interpersonell problematik 
och arbetsallians för IP-gruppen (N = 93) visade på ett signifikant resultat (Pearson r = -.28; p 
< .05). Korrelationen visar att ju mindre interpersonell problematik denna grupp upplever 
innan psykoterapi desto starkare grad av allians upplever deltagarna. Resultaten visar även på 
att graden av interpersonell problematik förändras och sjunker efter avslutad psykoterapi.  
 
Korrelationerna mellan interpersonell problematik och arbetsallians för IP-gruppen visade på 
lika samband som för total gruppen, där signifikanta samband mellan skalorna BC, DE, FG 
och HI. Sambandet mellan WAI uppgift och skalan HI för den specifika gruppen visade på ett 
svagare samband (Pearson r = -.18; p < .05) än för total gruppen där den skalan var starkast. 
Det fanns inga samband mellan arbetsallians och IIP skalorna som visar på 
dominerande/kontrollerande och självuppoffrande interpersonell problematik.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan interpersonell problematik före 
psykoterapi och upplevd arbetsallians efter psykoterapi. Resultaten i denna studie visar på 
signifikanta förändringar av interpersonell problematik före och efter psykoterapi vad gäller 
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samtliga subskalor i IIP. Klienter som söker psykoterapi oberoende av problematiken som de 
söker för (nedstämdhet, ångest, oro, fobi, kris, stress, panik, relationsproblem, självkänsla, 
identitet), får en förändring i interpersonell problematik, där problematiken minskar.  
 
Negativt signifikanta samband visade sig finnas mellan skalorna WAI (uppgift, band och 
målsättning och totalt) för skalorna hämndlysten/självupptagen, kall/avvisande, social 
hämmad/introvert och undfallande. Detta visar på att ju högre deltagarna skattat sina 
interpersonella problem inom dessa skalor, desto svagare arbetsallians har de upplevt. För 
skalorna dominerande/kontrollerande, självuppoffrande och påträngande/behövande fanns 
inga signifikanta resultat, vilket visar på att det inte finns något samband till hur den upplevda 
arbetsalliansen blir. Genom analysen för IP- gruppen var sambanden ungefär lika starka som 
för total gruppen. Detta visar på att graden av interpersonell problematik även här var av 
betydelse och ju högre upplevd problematik desto sämre upplevd arbetsallians totalt.  
 
Resultaten från denna studie visade på att graden av interpersonell problematik sjunker efter 
avslutad psykoterapi. Detta kan förstås utifrån att psykoterapi är en process där 
interpersonella mönster ofta kommer fram och som behandlas på ett eller annat sätt även om 
fokus inte ligger på specifikt interpersonell problematik (Puschner et al., 2005). Resultat går i 
linje med Saltzer et al. (2011) pilot studie som visade på en förändring i interpersonell 
problematik oavsett kognitivbeteende terapi eller psykodynamisk terapi. Det som skiljer dess 
två studier åt är bl.a. att den aktuella studiens klienter är en icke klinisk population.  
 
Puschner et al. (2005) menade att graden av interpersonell problematik påverkar utvecklingen 
av en stark arbetsallians, där hög grad av interpersonell problematik även leder till en svagare 
arbetsallians. Detta går i linje med de resultat som presenterats i denna undersökning där 
negativa samband mellan interpersonell problematik och arbetsallians fanns. Dessa resultat 
var även tydliga för den grupp av deltagare som specifikt sökt för interpersonell problematik. 
Att den interpersonella problematiken förändras oavsett om deltagna specifikt sökt för denna 
sorts problem eller andra, kan förstås utifrån det att den terapeutiska relationen och 
psykoterapi i sig är en interpersonell process, det vill säga att terapimodellerna fokuserar på 
interpersonellt agerande i både relationen mellan terapeut och klient, men även i allians 
skapandet (Puschner et al., 2005). 
 
Även de icke signifikanta resultaten bör belysas då de går i linje med en del tidigare studier 
(Paivio & Bahr, 1998; Dinger, 2009) som inte påvisat några signifikanta samband mellan 
arbetsallians och dominerande/kontrollerande, självuppoffrande och påträngande/behövande 
problematik. Hersoug et al. (2002) menar på att individer med dessa mönster kan utveckla en 
starkare arbetsallians om terapeuterna som de bemöter i psykoterapi har liknande 
interpersonella mönster som individen själv. Samtidigt diskuterar Hersoug et al. (2002) att 
klienter med dominerande/kontrollerande, självuppoffrande och påträngande/behövande 
problematik kan dra nytta av terapeuter som är mer involverade i terapin vad gäller uppgiften, 
bandet och målen. Utifrån den aktuella studien och Hersoug et al. (2002) resonemang kan 
man tänka sig att studentterapeuter som är under utbildning skulle med fördel få tillgång till 
den blivande klientens interpersonella mönster och på så sätt individanpassa psykoterapin. 
Detta skulle tänkas kunna bidra till en bättre förståelse för den process som skapas i en 
terapisituation och där en svag alternativt stark allians kan ifrågasättas och reflekteras kring, 
med bakgrund till klientens interpersonella mönster.  
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Kliniska implikationer  
Studien visar på att klienters upplevelse av interpersonell problematik före psykoterapi har en 
påverkan vad gäller arbetsallians i psykoterapi. Detta kan tänkas vara väldigt värdefullt 
upplysning speciellt för de studentledda mottagningarna där terapeuterna inte har den långa 
erfarenhet av att jobba och hantera klienter som visar på t.ex. allt för 
hämndlysten/självupptagen, kall/avvisande, social hämmad/introvert eller undfallande 
interpersonell mönster. Samtidigt är det även värdefullt för erfarna terapeuter att veta att 
interpersonell problematik påverkar arbetsalliansen men att den inte är konstant utan 
förändras över tid. Detta för att kunna anpassa terapiprocessen, samt uppgift, målsättning och 
förväntan på alliansen till klienten.  
 
Begränsningar  
Begränsningar i studien var att enkäterna endast fylls i av klienterna, vilket blir subjektivt. 
Detta medför att den faktiska processen som sker i psykoterapin, klientens beteende, 
terapeutens beteenden inte fångas upp. Då denna studie undersöker specifikt interpersonell 
problematik blir självskattnings formulär kan bli problematiskt då mycket av de 
interpersonella problemen och mönster som kommer fram i terapin inte lyckas fångas upp. 
Samtidigt är det viktigt att notera den skeva fördelningen av män och kvinnor då kvinnor var 
överrepresenterade i populationen med (74 %) och endast (26 %) män. Detta innebär att 
generalisering för total gruppen kan ifrågasättas. Metod begränsningar bör även 
uppmärksammas då sambanden på .05-nivån bör beaktas med försiktighet på grund av en 
ökad risk för typ-1-fel när multipla test gjorts. 
 
Framtida forskning 
Vad gäller interpersonell problematik och arbetsallians finns det en intressant frågeställning 
om huruvida det skiljer sig mellan olika psykoterapi metoder. Detta med tanke på att det finns 
en del skillnader mellan kognitivbeteende terapi och psykodynamisk terapi finns det även 
skillnader i hur terapeuter bemöter och arbetar med interpersonell problematik i terapin. 
Vidare kan det även vara till intresse att inte endast använda sig utav självskattningformulär 
utav att använda sig utan metoder som kan analysera processen som sker i psykoterapi på ett 
mer övergripande sätt. En frågeställning kan utifrån en kvalitativ metod undersöka vilka 
faktorer som påverkat denna förändring i interpersonell problematik från klientens 
perspektiv?  
 
Sammanfattning 
Sammanfattnings visade studien på att klienter upplever att deras interpersonella problematik 
förändras i kognitiv och psykodynamisk korttidsterapi med utbildningsterapeuter. Klienter 
med interpersonell problematik såsom hämndlysten/självupptagen, kall/avvisande, social 
hämmad/introvert och undfallande upplevde en svagare allians till sin terapeut. Samtidigt 
fanns det inga samband mellan interpersonell problematik såsom 
dominerande/kontrollerande, självuppoffrande och påträngande/behövande och arbetsallians.  
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