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INTERPERSONELLA	PROBLEM:	KLIENTERS	FÖRÄNDRING	I	TERAPI	OCH	
SAMBANDET	MED	TERAPEUTERS	PROBLEMATIK 

 
Arvid	Eriksson	Östman	och	Frida	Vejde 

 

Syftet	med	 studien	var	 att	 undersöka	klienters	 förändring	 av	 interpersonella	problem	 i	 samband	
med	 terapi	 och	om	denna	 förändring	har	 ett	 samband	med	 terapeuters	 interpersonella	 problem.	
Samt	att	undersöka	om	det	finns	någon	skillnad	i	 förändring	av	klienters	interpersonella	problem	
mellan	klienter	 som	 ingått	 i	komplementära	och	 icke-komplementära	klient-	och	 terapeutdyader.	
Interpersonella	 problem	 mättes	 i	 studien	 med	 självskattningsformuläret	 IIP-C.	 Den	 studerade	
urvalsgruppen	 bestod	 av	 40	 klienter	 och	 40	 studentterapeuter	 från	 psykologprogrammet.	
Klienterna	 fick	 psykoterapi,	 KBT	 eller	 PDT	 i	 genomsnitt	 21	 sessioner.	 Interpersonella	 problem	
mättes	 före	 och	 efter	 terapin.	 Resultatet	 visade	 att	 klienterna	 förbättrades	 signifikant	 i	 sina	
interpersonella	problem	totalt	och	på	skalan	Alltför	tillmötesgående	samt	att	det	fanns	få	och	svaga	
samband	mellan	klienternas	 förändringar	och	studentterapeuternas	 interpersonella	problem.	Det	
fanns	ingen	skillnad	i	förändring	av	klienters	interpersonella	problem	mellan	klienter	som	ingått	i		
komplementära	 och	 icke-komplementära	 klient-	 och	 terapeutdyader.	 Klienters	 förändring	 av	
interpersonella	problem	stödjer	 tidigare	 forskning.	Att	 sambanden	mellan	klienternas	 förändring	
och	terapeuternas	interpersonella	problem	varit	få	och	svaga	kan	bero	på	att	terapeuterna	haft	låg	
grad	 av	 interpersonella	 problem	 och	 att	 det	 möjligen	 är	 terapeutiska	 interventioner	 snarare	 än	
terapeutens	 interpersonella	 problem	 som	 ligger	 bakom	 klienternas	 förändringar.	 Framtida	
forskning	och	brister	i	studien	diskuteras.		
 
The	aim	of	this	thesis	was	to	investigate	how	clients	change	in	their	interpersonal	problems	during	
psychotherapy	 and	 if	 there	 is	 a	 correlation	 between	 this	 change	 and	 the	 therapist	 interpersonal	
problems.	The	aim	was	also	to	 investigate	 if	 there	were	any	difference	 in	change	of	 interpersonal	
problems	 between	 clients	 that	were	 part	 of	 a	 complementarity	 and	 non-complementarity	 client-	
and	therapist	dyad.	Interpersonal	problems	were	measured	with	IIP-C.	The	sample	consisted	of	40	
clients	 and	40	 student-therapists	 from	 the	psychology	program.	The	 therapy	were	 either	CBT	or	
PDT	 and	 consisted	 in	 average	 of	 21	 sessions,	 interpersonal	 problems	 were	measured	 prior	 and	
after	therapy.	The	result	indicated	that	clients	significantly	reduced	their	interpersonal	problems	in	
general	 and	 also	 on	 the	 scale	 Overly	 Accommodating.	 There	 were	 few	 and	 modest	 correlations	
between	 clients	 change	 and	 the	 therapist’s	 interpersonal	 problems.	 There	were	 no	 difference	 in	
change	of	clients	interpersonal	problems	between	clients	that	were	part	of	a	complementarity	and	
non-complementarity	 client-	 and	 therapist	 dyad.	 The	 results	 of	 the	 client's	 improvement	 of	
interpersonal	 problems	 support	 earlier	 findings.	 The	 reason	 why	 there	 were	 few	 and	 modest	
correlations	 between	 clients	 change	 of	 interpersonal	 problems	 and	 therapist	 interpersonal	
problems	 might	 be	 the	 low	 degree	 of	 therapist’s	 interpersonal	 problems	 and	 that	 the	 clients	
changes	in	interpersonal	problems	might	be	due	to	therapeutic	technique	rather	than	the	therapists	
interpersonal	problems.	Future	research	and	methodological	shortcomings	are	discussed.	
 

Interpersonella	 problem,	 problem	 i	 relationer,	 utgör	 en	 viktig	 del	 i	 utvecklingen	
och	vidmakthållandet	av	psykiska	sjukdomar	(Horowitz,	Rosenberg,	Baer,	Ureño,	
&	Villaseñor,	1988).	Problem	i	relationer	till	andra	hänger	samman	med	olika	typer	
av	 psykiska	 besvär	 så	 som	 depression	 (Vittengl,	 Clark,	 &	 Jarrett,	 2004)	 och	
generaliserad	 ångest	 (GAD)	 (Salzer,	 Pincus,	Winkelbach,	 Leichsenring	 &	 Leibing,	
2011).	 Då	 interpersonella	 problem	 är	 en	 viktig	 källa	 till	 psykiskt	 lidande	 är	
problemen	ofta	huvudanledningen	 till	 att	 personer	 söker	psykoterapi	 (Horowitz,	
Rosenberg,	&	Bartholomew,	1993).	Att	minska	klienters	 interpersonella	problem	
är	ett	viktigt	mål	i	de	flesta	psykoterapier	och	en	reduktion	av	problemen	kan	ses	
som	ett	kriterium	för	en	lyckad	behandling	(Puschner,	Bauer,	Horowitz,	&	Kordy,	
2005).	 Eftersom	psykoterapi	 i	 sig	 självt	 är	 ett	 interpersonellt	 projekt	mellan	 två	
individer,	 klienten	 och	 terapeuten,	 kan	 interpersonella	 problem	 antas	 påverka	
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denna	relation	(Puschner	et	al.,	2005).	Utifrån	den	intersubjektiva	vändningen	som	
hävdar	 att	 terapeuten	 är	 en	 viktig	 deltagare	 i	 terapiprocessen	 (Ogden,	 1994;	
Stolorow,	Brandchaft,	&	Atwood,	1995;	Wachtel,	2008),	finns	det	anledning	att	tro	
att	 terapeutens	 egna	 interpersonella	 problem	 påverkar	 terapiprocessen.	 Utifrån	
detta	 blir	 det	 även	 viktigt	 att	 studera	 hur	 konstellationer	 av	 klient-	 och	
terapeutdyader	påverkar	förändring	av	interpersonella	problem	i	psykoterapi.	 
	
Sullivan	menar	 att	människor	 samspelar	med	 andra	 från	 det	 att	 de	 föds	 och	 att	
särskilt	 framträdande	 erfarenheter	 av	 interpersonellt	 samspel	 under	 livet	 lagras	
både	 kognitivt	 och	 emotionellt	 i	 nervsystemet.	 Dessa	 representationer	 av	
erfarenheter	vägleder	en	människas	tankar	och	känslor	 i	aktuella	 interpersonella	
relationer.	 Grunden	 till	 psykopatologi	 finns	 att	 hitta	 i	 människans	 relation	 till	
andra	 och	 Sullivan	 menar	 att	 alla	 människor	 agerar	 utifrån	 två	 grundläggande	
behov	Säkerhet	(kärlek	och	närhet)	och	Självaktning	(status,	makt	och	självkänsla)	
(Sullivan,	1953,	refererat	i	Horowitz,	Alden,	Wiggins,	&	Pincus,	2002).	Wiggins	som	
vidareutvecklade	 denna	 teori	 hävdar	 att	 människor	 kan	 ses	 som	 aktiva	
förhandlare	i	relation	till	andra,	där	individens	specifika	beteenden	bjuder	in	till	en	
viss	 typ	 av	 måluppfyllande	 reaktion	 hos	 andra	 (Wiggins,	 1980;	 1982;	 1995,	
refererat	 i	Horowitz	et	al.,	2002).	Ett	beteende	kan	antingen	mötas	av	en	önskad	
reaktion	eller	bli	frustrerad	av	en	oönskad	reaktion.	Ett	beteende	som	möts	av	en	
oönskad	reaktion	leder	till	frustration	hos	en	eller	båda	parter	och	interpersonella	
problem	uppstår	(Horowitz,	Dryer	&	Krasnonoperova,	1997,	refererat	 i	Horowitz	
et	 al.,	 2002).	 De	 interpersonella	 problemen	 kan	 utgöras	 av	 alltför	 rigida	
interpersonella	 mönster	 eller	 av	 extrema	 beteenden	 gentemot	 andra	 (Kiesler,	
1983).		
 
Kiesler	(1983)	beskriver	att	människor	tenderar	att	svara	komplementärt	och	med	
motsvarande	intensitet	gentemot	dominanta	eller	undfallande	beteenden.	En	viss	
intensitet	 i	 undfallande	 beteenden	 lockar	 fram	 en	 viss	 intensitet	 av	 dominanta	
beteenden.	En	viss	intensitet	av	dominanta	beteenden	lockar	i	sin	tur	fram	en	viss	
intensitet	 i	 undfallande	 beteenden.	 Till	 skillnad	mot	 dominanta	 och	 undfallande	
beteenden	 följer	 varma,	 respektive	 kyliga	 beteenden	 istället	 principen	 lika	 föder	
lika.	 Varma	 beteenden	 lockar	 fram	 samma	 grad	 av	 värme,	 medan	 kyla	 och	
avståndstagande	 lockar	 fram	 samma	 grad	 av	 kyla	 och	 avståndstagande	 hos	 den	
andre.	Dessa	 beteenden	bildar	 reaktionsmönster	 som	är	 relativt	 stabila	 över	 tid.	
När	dessa	mönster	blir	alltför	rigida	eller	beteendena	blir	alltför	extrema	kan	detta	
leda	till	psykopatologi	(Kiesler,	1983).	 
 
Klientens	 interpersonella	dynamik	 tycks	även	skapa	de	 interaktionsmönster	 som	
uppstår	 i	 terapi	 mellan	 klient	 och	 terapeut.	 Olika	 typer	 av	 komplementaritet	
mellan	klient	och	terapeut	kan	antingen	underlätta	eller	 förhindra	arbete	 i	 terapi	
(Friedlander,	 1993).	 Optimal	 förändring	 i	 terapi	 underlättas	 av	 upprepade	
interpersonella	 handlingar	 som	 bryter	 det	 vanliga	 interpersonella	 mönstret:	 att	
parterna	 bemöter	 varandra	 med	 samma	 grad	 av	 värme	 eller	 kyla	 och	 svarar	
komplementärt	på	dominans	och	undfallande.	Att	terapeuten	bryter	mot	klientens	
vanliga	 interpersonella	 mönster	 antas	 leda	 till	 att	 klienten	 omprövar	 sitt	
interpersonella	beteende	(Kiesler,	1983). 
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Interpersonella	 problem	 definieras	 i	 den	 aktuella	 studien	 utifrån	 Inventory	 of	
Interpersonal	Problems	Circumplex	(IIP-C),	ett	självskattningsformulär	som	avser	
differentiera	 och	 mäta	 graden	 interpersonella	 problem	 (Horowitz	 et	 al.,	 1988).	
Formuläret	 utgår	 från	 Sullivans	 (1953)	 teori	 om	människors	 behov	 av	 säkerhet	
och	 självaktning,	 vilka	 operationaliseras	 i	 de	 två	 dimensionerna	 Tillhörighet	 och	
Kontroll	i	IIP-C.	Dimensionen	Tillhörighets	poler	sträcker	sig	från	kyligt	till	varmt	
beteende	 medan	 dimensionen	 Kontroll	 sträcker	 sig	 från	 undfallande	 till	
kontrollerande	 beteenden	 (Sullivan,	 1953,	 refererat	 i	 Horowitz	 et	 al.,	 2002).	
Dimensionerna	 utgörs	 av	 mätinstrumentets	 åtta	 skalor:	
Dominerande/Kontrollerande,	Hämndlysten/Självupptagen,	Kall/Avisande,	Socialt	
hämmad,	 Undfallande,	 Alltför	 tillmötesgående,	 Självuppoffrande	 och	
Påträngande/Behövande.	 Den	 forskning	 som	 presenteras	 nedan	 har	 alla	 använt	
IIP-C	för	att	mäta	interpersonella	problem. 
 
Förändring	av	interpersonella	problem	i	samband	med	terapi 
Tidigare	 studier	 visar	 att	 psykoterapi	 leder	 till	 en	 signifikant	 förbättring	
av	interpersonella	 problem.	 Detta	 visar	 studier	 som	 undersökt	 olika	 former	 av	
psykoterapi	såsom	psykoanalytisk	terapi,	psykodynamisk	interpersonell	terapi	och	
långtidspsykoanalytisk	 terapi	 (Berghout	 &	 Zavalkink,	 2009;	 Hoffart,	 1997;	
Holtforth,	 Lutz,	 &	 Grawe,	 2006;	 Leichsenring,	 Biskup,	 Kreische	 &	 Staats,	 2005;	
Liebherz	&	Rabung,	2014;	Ryum,	Stiles,	&	Vogel,	 2007;	 Salzer	 et	 al.,	 2011).	 Flera	
studier	 har	 funnit	 att	 klienter	 förbättras	 signifikant	 i	 sina	 problem	med	 att	 vara	
alltför	tillmötesgående	(Holtforth	et	al.,	2006;	Leichsenring	et	al.,	2005).	En	studie	
har	 funnit	 att	 klienter	 blir	 mindre	 dominerande	 och	 kontrollerande	 av	 andra	 i	
samband	med	terapi	(Abbass,	Joffres	&	Ogrodniczuk,	2008). 
 
Ryum	 et	 al.	 (2007)	 undersökte	 studentterapeuters	 effektivitet	 att	 bedriva	
psykoterapi.	 Studien	 inkluderade	 117	 studentterapeuter	 som	 studerade	 på	
avancerad	akademiska	nivå,	men	som	saknade	tidigare	erfarenhet	av	terapeutiskt	
arbete	 med	 patienter.	 Vid	 eftermätning	 visade	 patienterna	 en	 signifikant	
förbättring	 (Cohens	 d	 =	 .38).	 Behandlingen	 beskrivs	 som	 eklektisk	 och	 gavs	 en	
gång	 i	 veckan	 upp	 till	 40	 gånger.	 Studentterapeuternas	 metodinriktning	 var	 i	
huvudsak	 kognitiv,	 humanistisk	 eller	 dynamisk.	 Patienterna	 led	 av	
förstämningssyndrom,	 neurotiska,	 stressrelaterade	 och	 somatoforma	 syndrom,	
personlighetsstörningar	 och	 beteendestörningar.	 Av	 patienterna	 hade	 11%	
komorbida	 tillstånd.	 Patienter	 med	 psykossjukdom,	 våldsutagerande	 beteende,	
missbruk,	samt	suicidalitet	exkluderades	från	studien.	
 
Två	 studier	 har	 undersökt	 klienters	 förändring	 inom	dimensionerna	Tillhörighet	
och	 Kontroll	 (Holtforth	 et	 al.,	 2006;	 Horowitz	 et	 al.,	 1988).	 En	 av	 studierna	
omfattade	 103	 öppenvårdspatienter	 med	 normal	 problemtyngd,	 visade	 att	 de	
patienter	 som	 hade	 svårt	 att	 vara	 bestämda	 förbättrades	 inom	 dimensionen	
Kontroll	 under	 terapin.	 Patienterna	 förbättrades	mer	 inom	 denna	 dimension	 än	
vad	patienterna	med	närhetsproblem	utvecklades	inom	dimensionen	Tillhörighet.	
Problem	att	 hävda	 sig	 själv	 vara	 ett	 samtalsämne	 som	behandlades	oftare	under	
terapier	i	jämförelse	med	problem	med	närhet	(Horowitz	et	al.,	1988).	Den	andra	
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studien	 som	 utfördes	 på	 en	 universitetsklinik	 i	 Schweiz	 med	 393	
öppenvårdspatienter	 visade	 också	 att	 patienterna	 förändrades	 signifikant	 på	
dimensionen	 Kontroll	 (Cohens	 d	 =	 .32)	 medan	 förändring	 på	 dimensionen	
Tillhörighet	var	mindre	(Cohens	d	=	 .09).	Författarna	menar	att	det	är	möjligt	att	
förbättringen	 på	 dimensionen	 Kontroll	 kan	 förklaras	 av	 att	 deltagarna	 blivit	
mindre	 Undfallande,	 Alltför	 tillmötesgående	 och	 Socialt	 hämmade.	 Patienterna	 i	
studien	 hade	 olika	 axel-I	 störningar,	 i	 huvudsak	 ångestsyndrom	 och	 affektiv	
sjukdom	 och	 fick	 behandling	 med	 psykoterapi	 i	 genomsnitt	 29,1	 sessioner	
(Holtforth	et	al.,	2006).		
 
Leichsenring	 et	 al.	 (2005)	 undersökte	 utfallet	 av	 psykoanalytisk	 terapi	 för	 36	
patienter.	 Patienterna	 behandlades	 i	 genomsnitt	 37,4	 månader	 och	 med	 253	
sessioner.	Vid	terapiavslut	visade	eftermätningen	en	sammantagen	förbättring	av	
interpersonella	problem	(Cohens	d	=	1.28).	Där	alla	skalor	i	IIP-C	hade	signifikanta	
förbättringar	 förutom	 skalan	 Dominerande/Kontrollerande.	 Förbättringar	 med	
stora	 effektstorlekar	 hittades	 på	 skalorna	 Undfallande,	 Alltför	 tillmötesgående,	
Självuppoffrande,	Socialt	hämmad	och	Påträngande/Behövande. 
 
En	 ytterligare	 studie	 som	 undersökt	 effekten	 av	 psykoanalytisk	 och	
psykodynamisk	 terapi	 på	 förändring	 av	 interpersonella	 problem	 fann	 inga	
förbättringar	 hos	 patienter	 som	 gått	 i	 psykodynamisk	 terapi	 på	 skalorna	 Socialt	
hämmad,	Alltför	tillmötesgående,	och	Undfallande.	Däremot	minskade	problemen	
som	 var	 förknippade	 med	 antisocialt	 beteende,	 problem	 som	 var	 kopplade	 till	
skalan	 Påträngande/Behövande.	 Patienter	 som	 behandlats	 med	 psykoanalytisk	
terapi	förbättrades	sammantaget	i	sina	interpersonella	problem,	inga	förbättringar	
kunde	 visas	 på	 skalnivå.	 I	 studien	 deltog	 103	 patienter	 med	
förstämningsdiagnoser,	 ångest	 och/eller	 personlighetssyndrom.	Där	 73	patienter	
behandlades	 med	 psykodynamisk	 terapi	 och	 40	 patienter	 behandlades	 med	
psykoanalytisk	 terapi.	 Patienterna	 i	 den	 dynamiska	 terapin	 behandlades	 1-2	
gånger	 i	 genomsnitt	 i	 3,9	 år.	 Patienterna	 i	 den	 psykoanalytiska	 terapin	 hade	 en	
högre	behandlingsfrekvens	och	längre	behandlingsperiod,	3-5	gånger	i	veckan	och	
en	genomsnittlig	behandling	på	6,5	år	(Berghout	et	al.,	2012).	 
 
Till	skillnad	från	resultatet	i	tidigare	studier	fann	Abbass	et	al.	(2008)	att	patienter	
förbättrades	 signifikant	 på	 skalan	 Dominerande/Kontrollerande.	 De	 fann	 till	
skillnad	 från	 tidigare	 studier	 inga	 signifikanta	 förändringar	 på	 klienters	
sammantagna	 interpersonella	 problem	 eller	 på	 skalan	 Alltför	 tillmötesgående.	
Totalt	 deltog	 30	 klienter	 i	 studien,	 dessa	 var	 diagnosticerade	 med	 ångest,	
depression,	 anpassningssvårigheter,	 personlighetssyndrom	 och	 psykosomatiska	
problem.	 De	 behandlades	med	 Intensive	 Short-Term	Dynamic	 Psychotherapy	 en	
intervju	som	hade	fokus	på	underliggande	affekter	och	som	varade	i	genomsnitt	84	
minuter	(Abbass	et	al.,	2008).	 
 
Sambandet	mellan	klienters	 förändring	av	 interpersonella	problem	och	terapeuters	
interpersonella	problem 
Komplementaritet	 mellan	 klienter	 och	 terapeuter	 har	 tidigare	 studerats	 utifrån	
beteendeobservationer	 och	 hur	 komplementaritet	 varit	 kopplat	 till	 utfall	 i		
interpersonella	 problem.	 Caspar,	 Grossmann,	 Unmüssig,	 och	 Schramm	 (2005)	
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undersökte	 sambandet	 mellan	 interpersonella	 problem	 hos	 klienter	 och	
terapeutens	förmåga	att	svara	komplementärt.	De	mätte	komplementaritet	genom	
att	 skatta	 terapeutens	 beteende,	 där	 beteenden	 som	 låg	 i	 linje	 med	
behandlingsplanen	 ansågs	 vara	 komplementära.	 Resultatet	 visade	 att	 terapeuter	
hade	lättast	att	bemöta	klienter	komplementärt	när	klienterna	var	undfallande	och	
alltför	tillmötesgående.	Terapeuterna	var	minst	komplementära	med	klienter	som	
var	mer	kalla	och	hämndlystna.	Komplementaritet	korrelerade	positivt	med	utfall	
mätt	med	Symptoms	Checklist-90	(SCL-90)	och	Becks	Depression	Inventory	(BDI).	
 
Syfte	och	frågeställningar 
Denna	 studie	 syftade	 till	 att	 undersöka	 klienters	 förändring	 av	 interpersonell	
problematik	 under	 psykoterapeutisk	 behandling	 utförd	 av	 studentterapeuter.	
Vidare	 att	 undersöka	 om	 en	 eventuell	 förändring	 av	 klientens	 interpersonella	
problematik	 är	 relaterad	 till	 studentterapeuternas	 grad	 av	 interpersonella	
problem.	Interpersonella	problem	mäts	i	denna	studie	med	instrumentet	IIP-C.	 
 
De	 frågeställningar	 som	 studien	 avsågs	 besvara	 var:	 1)	 Förändras	 klienters	
interpersonella	 problem	 under	 psykoterapi?	 2)	 Har	 klientens	 förändringar	 av	
interpersonella	 problem	 ett	 samband	med	 studentterapeuternas	 interpersonella	
problem?	 3)	 Finns	 det	 någon	 skillnad	 i	 förändring	 av	 klienters	 interpersonella	
problem	 mellan	 klienter	 som	 ingått	 i	 komplementära	 och	 icke-komplementära	
klient-	och	terapeutdyader?	 
 

Metod 
 
Studien	 genomfördes	 på	 Psykologmottagningen,	 en	 utbildnings-	 och	
forskningsmottagning	 under	 Institutionen	 för	 psykologi	 vid	 Umeå	 universitet.	
Deltagarna	 i	 studien	 bestod	 av	 klienter	 och	 studentterapeuter	 från	
psykologmottagningen	 i	 Umeå.	 Klienternas	 IIP-C	 skattningar	 samlades	 in	 inom	
ramen	 för	 projektet	 “Behandlingsutfall	 och	 prediktion	 av	 utfall	 vid	
utbildningsterapier”,	 ett	 samverkansprojekt	 mellan	 forskare	 vid	 universiteten	 i	
Lund,	Göteborg,	Umeå	och	Växjö.	Projektledare	 för	 samverkansprojektet	är	Lars-
Gunnar	Lundh	professor	vid	Lunds	universitet	(Lundh,	Fahlke	&	Ybrandt,	2013) 
 
Undersökningsdeltagare 
Klienterna	 (N	=	40)	var	mellan	20	och	55	år	 (M	=	27.50,	 SD	=	7.70),	34	kvinnor	
(85%)	 och	 6	 män.	 De	 hade	 mer	 interpersonella	 problem	 än	 en	 normalgrupp	
(Horowitz	 et	 al.,	 2002)	 t(39)	 =	 3.22,	 p	 =	 .003.	 Innan	 klienterna	 började	 den	
psykoterapeutiska	 behandlingen	 genomfördes	 en	 psykologbedömning	 av	
klienternas	 problem.	 De	 vanligaste	 sökanledningarna	 var	 ångest	 (33%),	
depression	 (31%),	 somatisering	 (12%)	 relationsproblem	 (12%).	
Exklusionskriterier	 vid	 mottagningen	 var	 suicidalitet,	 svårare	 former	 av	
ätstörningsproblematik,	 svår	 depression	 samt	 kronisk	 psykologisk	 problematik,	
svår	komorbiditet	och	låg	funktionsnivå	(Dennhag,	Ybrandt	&	Armelius,	2011). 
 
Studentterapeuterna	 (N	 =	 40)	 befann	 sig	 i	 slutet	 på	 det	 femåriga	
psykologprogrammet	 vid	 Umeå	 universitet.	 Studentterapeuterna	 hade	 bedrivit	
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terapi	 mellan	 1-2	 år	 på	 mottagningen	 och	 var	 nybörjare	 inom	 att	 bedriva	
psykoterapi.	Studentterapeuterna	var	mellan	23	och	48	år	(M	=	26.95,	SD	=	4.61),	
26	 kvinnor	 (65%),	 12	 män	 (30%),	 två	 annat	 kön	 (5%).	 Terapeuternas	
interpersonella	 problem	 skilde	 sig	 inte	 från	 den	 svenska	 normalgruppen	 på	
totalpoäng	i	IIP-C	t(39)	=	0.47,	p	=	.644	(Horowitz	et	al.,	2002). 
	
Behandling 
Behandlingen	 utgjordes	 av	 kognitivbeteendeterapi	 (KBT)	 och	 psykodynamisk	
terapi		(PDT).	Av	klienterna	fick	60%	behandling	med	KBT	(N	=	24)	och	40	%	fick	
PDT	(N	=	16).	Längden	på	behandlingarna	var	i	genomsnitt	21.42	sessioner	(Min	=	
8,	Max	=	30,	SD	=	5.91).	Studentterapeuter	fick	regelbunden	grupphandledning	av	
erfarna	och	utbildade	psykoterapeuthandledare.		
 
Instrument 
Inventory	 of	 Interpersonal	 Problems	 Circumplex	 scale	 (IIP-C)	är	 ett	
självskattningsformulär	 som	avser	 differentiera	 och	mäta	 graden	 interpersonella	
problem.	IIP-C	består	av	64	items	som	delas	in	i	åtta	skalor.	Items	besvaras	på	en	
5-gradig	 likertskala	(0	=	 Inte	alls,	1	=	Lite	grann,	2	=	Måttligt,	3	=	En	hel	del,	4	=	
Väldigt	mycket).	Påståendena	är	formulerade	på	två	olika	sätt	”det	är	svårt	för	mig	
att...”	 eller	 ”jag	 kan	 inte	 sluta	med…”.	 De	 åtta	 skalorna	 är	 inplacerade	 i	 en	 cirkel	
utifrån	hur	de	korrelerar	med	varandra	 (se	 figur	1.).	Nedan	presenteras	alla	åtta	
skalor	 med	 namn	 och	 med	 ett	 efterföljande	 påstående	 från	 varje	 skala.	 Skalans	
placering	i	den	circumplexa	modellen	utgörs	av	en	internationell	förkortning	som	
återfinns	 inom	 parantes.	 Dominerande/Kontrollerande	 (PA)	 “Jag	 försöker	 att	
kontrollera	andra	människor	för	mycket”.	Hämndlysten/Självupptagen	(BC)	“Jag	är	
för	misstänksam	mot	 andra”.	 Kall/Avisande	 (DE)	 “Jag	 håller	 andra	människor	 för	
mycket	 på	 avstånd”.	 Socialt	 hämmad	 (FG)	 “Jag	 känner	mig	 för	 ofta	 generad	 inför	
andra	 människor”.	 Undfallande	 (HI)	 “Låta	 andra	 veta	 vad	 jag	 vill”	 Alltför	
tillmötesgående	 (JK)	 ”Jag	 låter	 andra	 människor	 utnyttja	 mig	 för	 mycket”.	
Självuppoffrande	(LM)	“Jag	sätter	för	ofta	andra	människors	behov	före	mina	egna”.	
Påträngande/Behövande	 (NO)	 “Jag	berättar	 för	mycket	om	mina	personliga	 saker	
för	 andra	 människor”	 (Horowitz	 et	 al.,	 2002).	 För	 att	 beräkna	 terapeuters	 och	
klienters	dimensioner,	Kontroll	och	Tillhörighet,	användes	formeln:	Kontroll	=	.25	
[(PA−HI)	+	.707	(NO+BC−FG−JK)]	Tillhörighet	=	.25	[(LM	−	DE)	+	.707	(NO	−	BC	−	
FG	+	JK)]	(Gurtman,	1992;	Wright,	Pincus,	Conroy	&	Hilsenroth,	2009).	
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Figur	 1.	 Illustration	 av	 Inventory	 of	 Interpersonal	 Problems	 Circumplex	 (IIP-C)	
svensk	version.	Skalor	som	befinner	sig	närmare	varandra	än	90	grader	 i	cirkeln	
kan	sägas	korrelera	positivt,	medan	de	skalor	som	befinner	sig	mer	än	90	grader	
från	 varandra	 korrelera	 negativt.	 Skalor	 inplacerade	 180	 grader	 mot	 varandra	
utgör	varandras	motpoler.	
	
IIP-C	 har	 visat	 goda	 psykometriska	 egenskaper.	 Skalorna	 i	 testet	 har	
tillfredställande	 intern	 konsistens	 (Cronbachs	 alfa	 mellan	 .72	 och	 .85).	
Interitemkorrelationer	 visar	 i	 vilken	 omfattning	 en	 skala	 är	 homogen.	 Samtliga	
skalor	 har	 acceptabel	 interitemkorrelationer	 (Interitem	 r	 mellan	 .24	 och	 .42)	
(Horowitz	et	al.,	2002). 
 
Procedur 
Klienterna	 (N=40)	 hade	 på	 eget	 initiativ	 sökt	 sig	 till	 psykologmottagningen.	 	I	
samband	 med	 att	 klienterna	 valde	 att	 påbörja	 behandling	 på	
psykologmottagningen	 tackade	de	 ja	 till	 att	medverka	 i	mottagningens	 insamling	
av	 data	 för	 kvalitetssäkring	 i	 en	 för-	 och	 eftermätning	 av	 terapierna	
(http://www.psy.umu.se/psykologmottagningen/).	 Kvalitetssäkringen	 består	 av	
ett	 batteri	 av	 skattningsformulär	 där	 IIP-C	 är	 ett	 av	 dessa.	 Förmätningen	 av	
klienternas	 IIP-C	 skedde	 mellan	 september	 2014	 och	 oktober	 2015.	
Eftermätningen	 genomfördes	 september	 till	 december	2015.	Datainsamlingen	 av	
studentterapeuternas	 IIP-C-skattningar	pågick	under	december	2015	och	 januari	
2016.	 Studentterapeuternas	 skattningar	 genomfördes	 i	 genomsnitt	 3,49	 veckor	
efter	avslutad	terapi	(SD	=	2,4).	För	att	säkerställa	konfidentialiteten	märktes	varje	
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enkät	 med	 ett	 individuellt	 nummer.	 Som	 identifierande	 information	 fick	 varje	
studentterapeut	fylla	i	sitt	användarnamn	från	den	gemensamma	dataplattformen	
på	ett	separat	försättsblad.	Enkäterna	samlades	in	i	en	sluten	låda	som	öppnades	
av	 en	 oberoende	 administratör	 på	 psykologmottagningen	 när	 tiden	 för	
datainsamlingen	 var	 slut.	 Administratören	 kopplade	 sedan	 respektive	
studentterapeuts	användarnamn	till	respektive	klientens	insamlade	data	från	för-	
och	 eftermätning	 och	 avlägsnade	 försättsbladet	 med	 studentterapeutens	
identifierande	användarnamn. 
 
Dataanalys 
Bearbetning	av	data	genomfördes	i	statistikprogrammet	Statistical	Package	for	the	
Social	 Sciences	 (SPSS)	 version	 22.0.	 Signifikansnivån	 bestämdes	 till	 P	 <	 0.05.	
Beroende	t-test	användes	 för	att	beräkna	skillnaden	mellan	klienternas	skattning	
av	 IIP-C	 mellan	 för-	 och	 eftermätning	 på	 totalpoängen	 och	 skalorna	 av	 IIP-C.	
Klienternas	 totala	 IIP-C-poäng	var	normalfördelad	 (skewness	=	1.12,	kurtosis	=	 -	
.19).	 Resultaten	 kontrollerades	 för	 terapiinriktning	 med	 t-test	 för	 att	 se	 om	 de	
skiljde	 sig	 åt	 med	 hänseende	 på	 utfall.	 Förändringen	 av	 klienternas	 IIP-C	
kontrollerades	även	för	antal	terapisessioner	med	regressionsanalys.	 
 
Effektstorlek	 beräknades	 med	 Cohens	 d,	 där	 medelvärde	 från	 förmätningen	
subtraherades	 med	 medelvärdet	 för	 eftermätningen.	 Differensen	 dividerades	
sedan	med	den	poolade	standardavvikelsen	(Lipsey	&	Wilson,	2001). 
 
Pearson’s	 korrelation	 användes	 för	 att	 undersöka	 samband	 mellan	 klientens	
förändring	och	studentterapeuternas	interpersonella	problem. 
 
Klient-	 och	 terapeutdyaderna	 klassificerades	 som	 antingen	 komplementära	 eller	
icke-komplementära	 utifrån	 dimensionerna	 Kontroll	 respektive	 Tillhörighet.	
Klienter	och	terapeuter	klassificerades	utifrån	den	egna	gruppens	medelvärde,	där	
de	som	skattat	lägre	än	medelvärdet	ansågs	ha	låga	skattningar	och	de	som	skattat	
högre	 än	 medelvärdet	 ansågs	 ha	 höga	 skattningar.	 Ingen	 av	 klienterna	 eller	
studentterapeuterna	 hade	 en	 skattning	 som	 var	 lika	 med	 respektive	 grupps	
medelvärde,	 vilket	 gjorde	 det	 möjligt	 att	 placera	 dem	 i	 gruppen	 med	 låga	
respektive	höga	skattningar.		Klient-	och	terapeutdyader	klassificerades	sedan	som	
komplementära	 eller	 icke	 komplementära	 utifrån	 om	 de	 hade	 skattat	 lika	 eller	
olika	 inom	 dimensionen.	 Totalt	 bildades	 fyra	 grupper	 per	 dimension	 med	 7-14	
klient-	 och	 terapeutdyader	 i	 respektive	 grupp.	 För	 att	 undersöka	 skillnader	 i	
förändring	 mellan	 de	 komplementära	 och	 icke	 komplementära	 paren	 inom	
dimensionen	 Tillhörighet	 respektive	 Kontroll	 genomfördes	 envägs	 ANOVA	 med	
post	hoc	test	Bonferroni.		
 
Etiska	överväganden 
Klienternas	 kvalitétssäkringsdata	 har	 godkänd	 etikprövning	 då	
forskningsprojektet	 är	 etikgranskat	 av	 regionala	 etikprövningsnämnden	 i	 Lund	
2014/5.	 Enbart	 klientdata	 från	 Umeå	 Universitet	 användes	 i	 studien.	 Samtliga	
klienter	 har	 skrivit	 under	 ett	 samtyckesformulär	 för	 sitt	 deltagande	 i	
forskningsprojektet.	Studentterapeuterna	i	studien	informerades	i	ett	följebrev	om	
att	deltagande	i	studien	var	frivilligt	och	att	data	skulle	presenteras	på	gruppnivå	
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samt	 avidentifieras	 av	 en	 oberoende	 administratör	 för	 att	 säkerställa	
anonymiteten.	Material	har	förvarats	så	att	ingen	utomstående	har	kunnat	ta	del	av	
informationen.	 
	
	

Resultat	
 
Klienters	förändring	av	interpersonella	problem 
I	 tabell	 1	 redogörs	 för	 klienternas	medelvärden	och	 standardavvikelser	 från	 för-	
och	eftermätning	samt	studentterapeuternas	värden.		
 
Tabell	 1.	 Medelvärden	 (M),	 standardavvikelser	 (SD)	 för	 totalpoäng,	 dimensionerna	
Tillhörighet	och	Kontroll	och	de	åtta	delskalorna	i	IIP-C	för	klienter	och	terapeuter.		
	 Förmätning	 	 Eftermätning	 	
	 M	 SD	 M	 SD	
Klienter	(N=40)	 	 	 	 	

Total	IIP-C	 73.25	 28.37	 65.72	 32.41	

	 	 	 	 	
Dimension	Tillhörighet	 5.66	 6.30	 5.02	 7.08	
Dimension	Kontroll	 -5.78	 8.98	 -5.22	 6.02	
	 	 	 	 	
Dominerande/kontrollerande	 5.40	 4.98	 4.73	 3.94	
Hämndlysten/självupptagen	 6.45	 4.18	 5.73	 4.29	
Kall/avvisande	 7.05	 5.03	 6.37	 5.87	
Socialt	hämmad	 9.12	 5.79	 8.13	 5.76	
Undfallande	 11.62	 5.71	 10.55	 6.53	
Alltför	tillmötesgående	 12.63	 5.72	 11.15	 5.65	
Självuppoffrande	 11.65	 4.95	 10.85	 5.18	
Påträngande/behövande	 9.33	 5.35	 8.23	 4.87	
	 	 	 	 	
Studentterapeuter	(N=40)	 	 	 	 	
Total	IIP-C	 -	 -	 60.40	 21.72	

	 	 	 	 	
Dimension	Tillhörighet	 -	 -	 4.22	 5.84	
Dimension	Kontroll	 -	 -	 -7.96	 6.87	
	 	 	 	 	
Dominerande/kontrollerande	 -	 -	 5.05	 3.94	
Hämndlysten/självupptagen	 -	 -	 3.78	 2.86	
Kall/avvisande	 -	 -	 7.05	 5.03	
Socialt	hämmad	 -	 -	 8.30	 5.69	
Undfallande	 -	 -	 9.73	 4.48	
Alltför	tillmötesgående	 -	 -	 11.17	 5.08	
Självuppoffrande	 -	 -	 9.22	 4.51	
Påträngande/behövande	 -	 -	 6.10	 3.75	
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Det	fanns	en	signifikant	skillnad	mellan	för-	och	eftermätning	på	IIP-C-totalpoäng	
hos	klienterna	t(39)	=	2.32,	p	=	.026,	d	=	.25,	det	fanns	även	en	signifikant	skillnad	
mellan	 för	 och	 eftermätning	 på	 skalan	 Alltför	 tillmötesgående	 t(39)	 =	 2.09,	 p	 =	
.044,	 d	 =	 .26,	 där	 klienterna	 skattade	 lägre	 vid	 eftermätning.	 Inga	 skillnader	 i	
klienternas	förändring	av	interpersonell	problematik	fanns	mellan	de	klienter	som	
behandlats	med	KBT	eller	PDT.	 
 
Sambandet	mellan	förändringen	av	klienternas	interpersonella	problem	och	
studentterapeuternas	interpersonella	problem 
I	 det	 totala	 materialet	 fanns	 tre	 signifikanta	 medelstarka	 korrelationer	 mellan	
klientens	 förändring	 av	 interpersonella	 problem	 och	 studentterapeuternas	
skattningar	 av	 interpersonella	 problem.	 Klienternas	 förbättring	 på	 dimensionen	
Kontroll	 hade	 ett	 positivt	 samband	 med	 studentterapeuternas	 skattningar	 på	
Undfallande,	 r(38)	 =	 .32,	 p	 =	 .043.	 Klienternas	 förbättring	 på	 skalan	 Socialt	
hämmad	 hade	 ett	 negativt	 samband	 med	 studentterapeuternas	 skattningar	 på	
dimensionen	Tillhörighet,	r(38)	=	-.37,	p	=	.018.	Klienternas	förbättring	på	skalan	
Självuppoffrande	 hade	 ett	 negativt	 samband	 med	 studentterapeuternas	
skattningar	på	skalan	Självuppoffrande,	r(38)	=	-.34,	p	=	.034.	 
 
Kombinationer	av	interpersonell	problematik	mellan	klienter	och	studentterapeuter	
och	klienternas	förändring	av	interpersonella	problem 
Inga	signifikanta	skillnader	i	förändring	av	klienters	interpersonella	problem	gick	
att	 finna	 mellan	 de	 olika	 komplementära	 och	 icke-komplementära	 klient-	 och	
terapeutdyaderna.	
	
 

Diskussion 
 
Denna	 studie	 syftade	 till	 att	 undersöka	 klienters	 förändring	 av	 interpersonella	
problem	under	psykoterapeutisk	behandling	utförd	av	studentterapeuter	och	om	
dessa	 förändringar	 hade	 ett	 samband	med	 studentterapeuternas	 interpersonella	
problem.	Syftet	var	även	att	undersöka	om	det	finns	någon	skillnad	i	förändring	av	
interpersonella	 problem	 mellan	 klienter	 som	 ingått	 i	 komplementära	 och	 icke-
komplementära	klient-	och	terapeutdyader	under	psykoterapeutisk	behandling.		
 
Studien	 hade	 få	 undersökningsdeltagare	 och	 homogena	 grupper	 i	 avseendet	
interpersonella	 problem,	 vilket	 gör	 det	 svårt	 att	 generalisera	 resultaten.	 Trots	
detta	 är	 resultaten	 intressanta	 och	 visar	 att	 klienterna	 förbättrade	 sig	 inom	 sina	
interpersonella	problem,	däremot	fanns	få	samband	mellan	klienternas	förändring	
och	terapeuternas	interpersonella	problem. 
 
Att	klienterna	på	psykologmottagningen	förbättrades	på	totalpoäng	på	IIP-C	under	
psykoterapeutisk	 behandling	 utförd	 av	 studentterapeuter	 ligger	 i	 linje	 med	
tidigare	 forskning	på	 studentterapeuter	 (Ryum	et	 al.,	 2007).	Resultatet	 är	 även	 i	
enlighet	med	 tidigare	 studier	 som	 funnit	 att	 klienter	 får	mindre	 interpersonella	
problem	 efter	 avslutad	 psykoterapeutisk	 behandling	 utförd	 av	 professionella	
terapeuter	 (Berghout	 &	 Zavalkink,	 2009;	 Hoffart,	 1997;	 Holtforth	 et	 al.,	 2006;	
Leichsenring,	Biskup,	Kreische	&	Staats,	2005;	Liebherz	&	Rabung,	2014;	Salzer	et	
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al.,	 2011).	 Effektstorleken	 på	 de	 signifikanta	 förändringarna	 av	 interpersonella	
problem	i	denna	studie	var	liten	och	mindre	än	i	tidigare	studier.	Möjligt	är	att	de	
större	 effektstorlekarna	 i	 tidigare	 studier	 kan	 förklaras	 av	 att	 de	 haft	 längre	
behandlingar	(Leichsenring	et	al.,	2005;	Ryum	et	al.,	2007). 
 
I	 enlighet	 med	 tidigare	 studier	 förändrades	 klienter	 på	 skalan	 Alltför	
tillmötesgående	 (Holtforth	 et	 al.,	 2006;	 Leichsenring	 et	 al.,	 2005).	 Skalan	 Alltför	
tillmötesgående	är	den	skala	där	klienter	brukar	förändra	sig	mest	(Horowitz	et	al.,	
2002).	 Förändringen	på	 skalan	 innebär	 att	 klienter	 skattat	mindre	problem	med	
att	underkasta	sig	andra,	att	anstränga	sig	för	att	göra	andra	nöjda,	samt	att	vara	
lättlurade	 och	 bli	 utnyttjad	 av	 andra	 efter	 terapin.	 En	 anledning	 till	 att	 Alltför	
tillmötesgående	har	en	benägenhet	att	ändras	mer	än	andra	skalor	kan	ha	att	göra	
med	 att	 problemen	 tillsammans	 med	 problem	 kopplat	 till	 undfallande	 är	 de	
problem	 inom	 IIP-C	 som	 oftast	 diskuteras	 i	 terapi	 (Horowitz	 et	 al.,	 2002).	
Förbättringen	kan	även	ha	att	göra	med	att	terapin	är	en	unik	situation	där	både	
terapeut	 och	 klient	 har	 fokus	 på	 klienten.	 Detta	 skiljer	 sig	 från	 vardagliga	
sammanhang	där	en	sådan	överenskommelse	inte	finns.	Detta	fokus	leder	möjligen	
till	att	klienten	blir	mer	synlig	för	sig	själv	och	bättre	förstår	sina	egna	behov	och	
att	 detta	 är	 anledningen	 till	 att	 klienten	 upplever	 sig	 mindre	 upptagen	 av	 att	
tillfredsställa	andra	efter	avslutad	terapi.	 
 
Alden	 och	 Bieling	 (1996)	 har	 i	 en	 studie	 av	 samband	 mellan	 depression	 och	
skalorna	 i	 IIP-C	 funnit	 ett	 samband	 mellan	 klienter	 som	 skattar	 högt	 på	 Alltför	
tillmötesgående	även	har	höga	 skattningar	på	beroende	depression,	 en	undertyp	
av	 depression	 som	 kännetecknas	 av	 att	 personen	 är	 alltför	 beroende	 av	 vänligt	
interpersonellt	samspel	(Alden	&	Bieling,	1996,	refererat	 i	Horowitz	et	al.,	2002).	
En	 tidigare	 studier	 har	 visat	 att	 depressiva	 symptom	 förbättras	 snabbare	 än	
interpersonella	 problem	 (Lopes,	 Gonçalves,	 Fassnacht,	Machado	 &	 Sousa,	 2015).	
Med	 bakgrund	 av	 detta	 blir	 det	 förståeligt	 att	 klienterna	 i	 studien	 blivit	mindre	
alltför	 tillmötesgående	 då	 problemen	 kopplade	 till	 skalan	 är	 relaterade	 till	
depression	 som	 i	 terapi	 förändras	 snabbare	 än	 interpersonella	 problem.	 Det	 är	
möjligt	 att	 resultatet	 även	 bidrar	 till	 diskussionen	 om	 huruvida	 interpersonella	
problem	bör	ses	som	trait	eller	state.	Möjligt	är	att	det	finns	skalor	i	instrumentet	
som	mäter	tillstånd	hos	personen,	så	som	skalan	Alltför	tillmötesgående,	medan	de	
andra	skalorna	kanske	utgör	mer	robusta	egenskaper	hos	personen	som	är	svårare	
att	 förändra.	Det	är	 således	möjligt	att	klienterna	hade	kunnat	göra	 förändringar	
på	fler	skalor	ifall	terapierna	varit	längre.	 
 
Studien	 har	 funnit	 få	 och	 svaga	 samband	 mellan	 klienters	 förändring	 av	
interpersonella	problem	och	terapeutens	interpersonella	problem.	Resultaten	går	i	
linje	med	en	tidigare	studie	som	funnit	att	terapeuternas	interpersonella	problem	
inte	påverkar	utfallet	av	terapierna	(mätt	med	SCL-90	och	BDI)	eller	hur	klienterna	
skattat	 alliansen	 till	 terapeuten	 (Dinger,	 Strack,	 Leichsenring	 &	 Schauenburg,	
2007).	 
 
Även	 om	 sambanden	 var	 få	 och	 svaga,	 fanns	 det	 ett	 positivt	 samband	 mellan	
klientens	 förändring	 på	 dimensionen	 Kontroll	 och	 terapeutens	 skattningar	 på	
Undfallande,	där	klienten	förbättras	mer	med	terapeuter	som	var	mer	undfallande.	
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Resultatet	 skulle	 kunna	 förstås	 utifrån	 teorier	 om	 komplementaritet.	 Klienterna,	
som	 i	 studien	 befann	 sig	 i	 den	 undfallande	 delen	 av	 dimensionen	 Kontroll,	
förändrades	mer	när	 terapeuterna	var	mer	undfallande.	Detta	kan	 förstås	utifrån	
att	interpersonella	mönster	förändras	när	personen	möts	icke-komplementärt.	När	
de	 undfallande	 klienterna	 möts	 av	 undfallande	 terapeuter	 omprövar	 klienterna	
sina	interpersonella	mönster	mer	(Kiesler,	1983). 
 
Två	 av	 sambanden	 i	 den	 aktuella	 studien	 mellan	 klienternas	 förändringar	 av	
interpersonella	 problem	 och	 studentterapeuternas	 skattningar	 var	 negativa	 och	
visar	 på	 att	 klienter	 förbättras	 mindre	 när	 studentterapeuterna	 har	 mer	
interpersonella	problem.	 I	denna	studie	 tycks	det	vara	 fördelaktigt	att	behandlas	
av	studentterapeuter	som	har	lägre	grad	av	Tillhörighet	och	Självuppoffrande.	För	
att	 nå	 goda	 terapiresultat	 vad	 gäller	 minskning	 av	 klienternas	 interpersonella	
problem	 tycks	 det	 vara	 önskvärt	 att	 ha	 studentterapeuter	 med	 lägre	 grad	 av	
interpersonella	problem.	 
 
Att	 sambanden	 mellan	 klienternas	 interpersonella	 problem	 och	 terapeuternas	
interpersonella	 problem	 varit	 få	 och	 svaga	 skulle	 kunna	 förklaras	 av	 att	
terapeuterna	haft	låg	grad	av	interpersonella	problem	och	att	de	därmed	inte	haft	
någon	inverkan	på	utfallet.	Det	är	möjligt	att	klienternas	förbättring	i	terapin	beror	
mer	 på	 terapeuternas	 interventioner	 och	 terapeutisk	 teknik,	 framför	
terapeuternas	interpersonella	problem.	En	tidigare	studie	har	studerat	sambandet	
mellan	 terapeuters	 interpersonella	problem	och	utfall,	men	då	mätt	med	SCL-90.	
Terapeuternas	 interpersonella	 problem	 påverkad	 varken	 alliansen	 eller	 utfallet.	
Författarna	 förstår	 resultaten	 utifrån	 att	 terapin	 utgör	 ett	 strukturerat	 och	
professionellt	sammanhang	 för	 terapeuten	och	att	de	välutbildade	terapeuterna	 i	
studien	varit	framgångsrika	i	att	anpassa	sitt	beteende	efter	deras	klienters	behov	
oavsett	av	deras	egna	interpersonella	mönster	(Dinger	et	al.,	2007).	Det	är	möjligt	
att	 studentterapeuterna	 i	 den	 aktuella	 studien	 haft	 förmåga	 att	 lägga	 sina	
interpersonella	problem	åt	 sidan	och	 i	 terapirummet	svarat	komplementärt	eller	
icke	 komplementärt	 på	 klientens	 beteende	 utifrån	 vad	 terapeuten	 ansett	 verka	
mest	gynnsamt	för	klienten	i	stunden. 
 
Studien	 kunde	 inte	 finna	 några	 skillnader	 i	 förändring	 av	 klienternas	
interpersonella	problem	utifrån	komplementaritet	så	som	det	operationaliserats	i	
den	 aktuella	 studien.	 Resultatet	 talar	 mot	 Kieslers	 (1983)	 antagande	 om	 att	
förändring	 underlättas	 av	 att	 terapeuten	 bryter	 mot	 de	 vanliga	 komplementära	
mönstren	av	Kontroll	och	Tillhörighet	i	relation	till	klienten	(Kiesler,	1983).	Det	är	
möjligt	att	resultatet	skulle	bli	ett	annat	om	samma	frågeställningar	skulle	studeras	
med	en	annan	metod	där	konkreta	beteenden	mäts. 
 
Då	 interpersonella	 problem	 är	 en	 vanlig	 anledning	 till	 att	 klienterna	 söker	
psykoterapi	 (Horowitz	et	al.,	1993)	och	att	problem	ofta	är	en	orsak	 till	psykiskt	
lidande	 (Horowitz	 et	 al.,	 1988),	 kan	minskning	 av	problemen	 ses	 som	ett	 viktigt	
mål	 i	 psykoterapi	 (Puschner	 et	 al.,	 2005).	 Vi	 argumenterar	 således	 för	 att	
utvärdera	 förändring	 av	 klienters	 interpersonella	 problem	 för	 att	 undersöka	
terapiutfall,	samt	för	att	erbjuda	klienter	med	interpersonella	problem	terapi. 
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I	framtiden	vore	det	värdefullt	att	närmre	studera	de	samband	som	funnits	i	denna	
studie	 mellan	 klientens	 förändring	 interpersonella	 och	 studentterapeuters	
interpersonella	 problem	 i	 ett	 större	 urval	 för	 att	 vidare	 undersöka	 om	 dessa	
terapeutegenskaper	 kan	 utgöra	 en	 del	 i	 förklaringen	 till	 klienternas	 minskade	
interpersonella	 problem.	 Vidare	 vore	 det	 värdefullt	 att	 upprepa	 studien	 i	 ett	
psykiatriskt	sammanhang	med	klienter	med	ett	mer	omfattande	psykiskt	lidande.	
Det	har	varit	utanför	denna	studies	syfte	att	undersöka	komplementaritet	mellan	
klienter	och	terapeuter	med	andra	instrument	än	IIP-C.	För	att	få	mer	kunskap	om	
hur	komplementaritet	mellan	klienter	och	 terapeuter	påverkar	 terapiutfall	 skulle	
det	 vara	 intressant	 att	 i	 framtiden	undersöka	detta	med	 andra	mått.	 Att	 studera	
förändring	av	interpersonella	problem	med	hjälp	av	en	kontrollgrupp	kan	vara	ett	
sätt	att	undersöka	om	förändring	av	interpersonella	problem	påverkas	av	faktorer	
utanför	 behandlingen	 eller	 tycks	 vara	 ett	 resultat	 av	 den	 psykoterapeutiska	
behandlingen.		
	
Begränsningar	
Studien	 hade	 få	 undersökningsdeltagare	 och	 homogena	 grupper	 i	 avseendet	
interpersonella	 problem,	 vilket	 gör	 det	 svårt	 att	 generalisera	 resultaten.	 Det	 är	
möjligt	att	resultatet	skulle	bli	ett	annat	om	samma	frågeställningar	skulle	studeras	
med	en	annan	metod	där	konkreta	beteenden	mäts.	En	begränsning	i	studien	kan	
vara	att	IIP-C	utgörs	av	subjektiva	självskattningar.		
	
Självskattningar	 skulle	 kunna	 påverkas	 av	 att	 respondenterna	 kan	 ha	 svarat	
utifrån	 socialt	 önskvärdhet.	 Hos	 studentterapeuterna	 skulle	 möjligen	 en	 sådan	
tendens	 innebära	 lägre	 skattningar.	 Å	 andra	 sidan	 kan	 studentterapeuterna	 ses	
som	pålitliga	respondenter,	då	de	utbildats	i	enkätmetodik	och	har	god	kunskap	i	
psykologi	 kopplat	 till	 den	 egna	 personenen	 utifrån	 psykologutbildningen.	
Klienterna,	 som	har	 ett	 hjälpbehov,	 skulle	 kunna	 ha	 överdrivit	 självskattningar	 i	
tron	på	att	höga	skattningar	innebär	att	deras	problem	tas	mer	på	allvar	och	på	så	
sätt	 skulle	kvalificera	dem	för	 terapi.	Å	andra	sidan	kan	klienterna	 innan	 terapin	
förväntas	ha	mindre	insikt	i	sina	problem,	vilket	skulle	innebära	lägre	skattningar.	
Att	 självskattningsformuläret	 är	 riktad	 till	 individens	 egna	 upplevelse	 av	 de	
interpersonella	problemen	kan	även	ses	som	en	fördel.		
 
Sammanfattningsvis	 visade	 studien	 att	 klienterna	minskade	 sina	 interpersonella	
problem	 i	 samband	med	 terapin.	Dessa	 förändringar	hade	 få	och	 svaga	 samband	
med	terapeutens	interpersonella	problem.		Det	fanns	ingen	skillnad	i	förändring	av	
interpersonella	problem	mellan	de	klienter	som	ingått	i	komplementära	och	icke-
komplementära	 klient-	 och	 terapeutdyader.	 Studien	 har	 besvarat	 sitt	 syfte	 och	
bidragit	med	ny	vetskap	om	hur	klienters	 interpersonella	problem	förändras	och	
är	 relaterade	 till	 terapeuters	 interpersonella	 problem.	 Då	 inga	 tidigare	 studier	
funnits	 som	undersökt	detta	samband	 fyller	 studien	en	 lucka	 i	 tidigare	 forskning	
och	bidrar	med	ny	kunskap.		
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