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Sammanfattning 

I den interpersonella teorin menar man att varje människas framträdande relationserfarenheter 
finns representerade i något som blivit denna persons latenta relationsmönster eller schemata. 
Är dessa interpersonella mönster inkongruenta kan det leda till interpersonella problem och 
psykisk ohälsa. Enligt denna teori kan stimulerande relationer, som t ex i en gruppbehandling, 
leda till bättre kognitiv förmåga och mer kongruent interpersonellt mönster, vilket på sikt 
underlättar relaterande till andra. Uppsatsens syfte var att beskriva interpersonella mönster 
och problem hos ungdomar i en gruppbehandling i termer av två instrument: Central 
Relationship Questionnaire (CRQ) och Inventory of Interpersonal Problems (IIP). Resultaten 
visade hur ungdomarnas interpersonella mönster och problemprofiler såg ut före och efter 
behandlingstiden. Fem av de sex deltagarna förändrade sina mönster och problemprofiler. För 
varje deltagare gjordes en klinisk fallformulering som sammanfattade deltagarens 
interpersonella mönster och problem före och efter gruppbehandlingen samt de förändringar 
som instrumenten visat. Denna fallformulering skulle kunna användas som grund till en 
potentiell intervention som ger tillbaka instrumentens resultat till deltagarna. 
 
Nyckelord: interpersonella mönster, interpersonella problem, ungdomar, gruppbehandling, 
CRQ, IIP, förändring, klinisk användbarhet 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
 
Jag jobbar på Gullmarsplans Ungdomsmottagning och går psykoterapeututbildningen vid 
Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet, sedan hösten 2008. Inom ramen för 
denna utbildning skulle jag träna mig på vetenskapligt skrivande genom att skriva en C-
uppsats. Därför sökte jag idéer för detta på ungdomsmottagningen.   
 
Innan mitt jobb på ungdomsmottagningen jobbade jag med psykoterapi på behandlingshem 
för ungdomar. Där använde jag ett instrument som mätte ungdomarnas interpersonella 
problem. Jag kunde då se att de som fullföljde behandlingen hade förändrat sin problemprofil. 
Jag har funderat vidare på om det är möjligt att göra en mer vetenskaplig ansats på att 
undersöka hur förändringar under behandlingstiden kan se ut. När jag började på 
Gullmarsplans ungdomsmottagning hösten 2009 kom jag i kontakt med en kollegas uppsats 
från hennes psykoterapeututbildning. I uppsatsen hade unga människors interpersonella 
mönster (”kärnkonflikter”) uppmätts, och författaren (Kilström, 2008) skriver i slutet av 
uppsatsen att ”det vore intressant att undersöka ungdomars kärnkonflikter före och efter 
samtalskontakt på ungdomsmottagning för att se om och i så fall hur kärnkonflikterna 
påverkas” (s. 20).  
 
Jag bestämde mig för att använda instrumenten i mitt uppsatsarbete, med hjälp av deltagare 
från en av mottagningens samtalsgrupper, under våren 2010. Jag valde grupp för att det var en 
strukturerad metod med ett visst antal mötestillfällen. Det innebar också att alla deltagarna 
gjorde före- och eftermätningen samtidigt, vilket underlättade det administrativa arbetet. 
Uppsatsen handlar om hur ungdomars interpersonella mönster och problem ser ut och hur 
man kan mäta eventuella förändringar med hjälp av speciella instrument samt hur man skulle 
kunna använda sådan kunskap i den kliniska vardagen.  
 
 
1.2 Att studera ungdomar 
 
Eftersom jag jobbar på en ungdomsmottagning och dagligen möter ungdomar är det logiskt att 
ungdomars hälsa och studier kring ungdomar ligger i mitt intresse. Det finns ytterligare skäl 
till att jag tycker att ungdomar är intressant att studera. Tonårstiden kan ses som en av de mest 
betydelsefulla perioderna i en människas psykologiska utveckling (Mangs & Martell, 1999). 
Den unga människan ska successivt ge sig ut i världen och skapa nya relationer. Under tiden 
från tonår till ung vuxen blir frågor om hur man ska hantera kärlek och sexualitet viktig. En 
kraftig utveckling av den kognitiva förmågan sker under dessa år och den unga får möjlighet 
att tänka utifrån andras perspektiv, vilket i sin tur underlättar intimitet och hanterande av 
interpersonella konflikter. Det finns teorier som menar att stimulerande relationer leder till 
bättre kognitiv förmåga och mer kongruent interpersonellt mönster, som i sin tur underlättar 
för kommande relationer (Kilström, 2008; Winberg Salomonsson & Wrangsjö, 2006).  
 
 



2 

1.3 Teorier om interpersonella mönster och problem 
 
Teorier om interpersonella mönster och problem är kliniskt relevanta eftersom det är ett sätt 
att förstå en människas unika problematik. Teorierna kan hjälpa till att göra det begripligt hur 
samspelet med andra människor hänger samman med den unika människans personlighet och 
psykopatologi.    
 
Människans benägenhet att uppfatta, uppleva och bete sig på ett över tid konsistent sätt är en 
central aspekt av människan som psykologisk varelse. Enligt den interpersonella teorin kan 
mänskligt beteende endast förstås mot bakgrund av dess historiska och interpersonella 
sammanhang. En persons handlingar bestäms inte enbart av situationsfaktorer eller 
intrapsykiska faktorer utan genom en ömsesidig påverkan i samspelet med andra människor. 
Både personlighet och psykopatologi betraktas inom denna teori som resultat av interaktioner 
mellan människor. Personligheten påverkar kvaliteten i de relationer som individen utvecklar 
(Forsén, 2009). Freud skrev i början på 1900-talet att varje människa har ett eget specifikt 
relationsmönster som under hela människans liv upprepas. Han kallar det för "stereotype 
plate" och såg det som att vi närmar oss andra människor med personliga "relationsmallar". 
Dessa relationsmallar har vi samlat på oss efter frustrationer i samband med misslyckade 
försök att nå tillfredställelse på våra önskningar, längtan, behov och förväntningar till våra 
viktigaste anhöriga (Freud, 1912/1958).  
 
Den interpersonella teorin har sin förankring i den neo-freudianska skolan, mer specifikt i de 
teoretiska begrepp som bland annat formulerades av Harry Stack Sullivan på 1930- och 40-
talen. Han antog att sociala relationer var kärnan till psykopatologi och utgick från att alla 
människor, från födelsen och vidare i livet, interagerar med andra. Sullivan menade att varje 
persons framträdande interpersonella erfarenheter finns representerade både kognitivt och 
emotionellt i nervsystemet. Dessa representationer (som även kallas scheman) guidar och 
påverkar i sin tur en persons uppfattningar, tankar och känslor i nuvarande interpersonella 
relationer; med vänner, mellan makar, familjemedlemmar, medarbetare och så vidare 
(Sullivan, 1953, refererat i Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus, 2002). Den interpersonella 
teorin betonar att en människas personlighet aldrig kan förstås åtskild från det komplicerade 
nätverk av interpersonella relationer som hon lever i (Egidius, 2008). Socialt samspel har, 
enligt Sullivan, en fundamental roll för människors personlighet. Alla som interagerar med 
andra motiveras av två basala behov – att få säkerhet och självaktning . Dessa två motiv utgör 
en bas i socialt samspel. Säkerhet (kärlek och närhet) kan definieras som övertygelsen om att 
man är älskad och att man tryggt kan gå in i intima och varaktiga förhållanden med 
betydelsefulla andra. Självaktning (status, makt eller självkänsla) kan definieras som en djup 
övertygelse om att man är värd respekt från betydande andra (Sullivan, 1953, refererat i 
Horowitz et al., 2002).  
 
Sullivans idéer vidareutvecklades på 1950-talet bland annat av Timothy Leary som utifrån 
observationer av gruppterapi beskrev interpersonella variabler. Han föreslog att 
interpersonella beteenden och personlighetsdrag utgjorde en cirkel, som kan karaktäriseras i 
termer av två grundläggande koordinater; tillhörighet, motsvarande Sullivans säkerhet, och 
dominans, motsvarande Sullivans självaktning (Leary, 1957, referat i Horowitz et al., 2002). 
Från 60-talet och framåt har Sullivans och Learys idéer integrerats med andra 
socialpsykologiska teorier, till exempel teorier som berör socialt utbyte och social 
önskvärdhet. Den teoretiska idén att människor är aktörer som förhandlar sig till den typ av 
interpersonella relationer som föredras, är central i kompletteringsprincipen. Denna princip, 
som återfinns i modern interpersonell teori, hävdar att en persons beteende i en interaktion 
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inbjuder till vissa måluppfyllande reaktioner hos partnern. Denne kan välja att svara genom 
att agera på ett sätt som kompletterar denna inbjudan eller inte. Som resultat av detta kan ett 
mönster för ett samspel formas som kan frustrera en eller båda parter, vilket skapar 
interpersonella problem (Horowitz et al., 2002). 
 
Hur en person agerar och reagerar i relationer styrs även av personens självbild; uppfattningen 
om vem man är som person. Självbilden tar form i interaktionerna mellan barnet och dess 
primära anknytningsfigurer (vanligtvis föräldrarna) under uppväxten (Forsén, 2009). 
Anknytningsteorin förklarar hur vårt relationella beteende kommer att utvecklas över tid. Mot 
bakgrund av sina erfarenheter av upprepade interaktioner med anknytningspersonerna formar 
spädbarnet interna arbetsmodeller över sina relationer med dem. De här interna 
arbetsmodellerna tänks guida förväntningar på relationer genom hela livet. Självständigt 
fungerande i livet underlättas av känslan att man har en trygg bas som kan stötta vid behov 
och att intimitet är möjlig när man känner sig fri att vara separat och fungera självständigt 
(Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). 
 
När det gäller självbilden så är den grundläggande principen för dess uppkomst och 
vidmakthållande att människor lär sig uppfatta och behandla sig själva så som de själva blivit 
behandlade. Att inte få sin självbild bekräftad i relation till andra skapar ångest, något som 
individen till varje pris vill undvika. Människor tenderar därför att söka sig till relationer där 
självbilden bekräftas och upprätthålls, oavsett om självbilden är positiv eller negativ. 
Självbilden blir med tiden en stabil och ofta omedveten representation av individen (Forsén, 
2009). Utifrån modern spädbarnsforskning har teorier bildats om späda barns interaktioner 
med sina vårdgivare. När affektiva stunder upprepas bildas vad som kallats ”scheman att vara 
med en annan” (Stern, 2003). 
 
Självbilden kan förändras idéer av ett inflytelserikt samspel senare i livet. Genom nya 
anknytningspersoner i livet kan man förändra de arbetsmodeller som präglat individens 
relationer. Sådana inflytelsefulla samspel och sådana nya anknytningspersoner kan t ex vara 
(med) vänner, partners, terapeuter eller samtalsgruppsmedlemmar (Broberg, et al., 2008; 
Evans, 2008).  
 
 
1.4 Förändringar av interpersonella mönster  
 
Människors tankar, känslor och beteenden i relation till andra är ofta skälet till att man söker 
psykologisk behandling. Det kan vara svårt att uppfatta andra människor som de verkligen är 
om en person styrs alltför mycket av sina föreställningar från sin tidigare livshistoria. I 
psykologisk behandling är patientens relaterande och relationer till andra människor ett 
återkommande inslag, både i individuell psykoterapi och i grupp. Psykoterapi är inte bara 
verksamt för att patienten berättar om sitt liv eller för att hon lär sig nya konstruktiva 
livsstrategier, utan också för de nya erfarenheter hon får i mötet med terapeuten (Sigrell, 
2000). I psykodynamisk och interpersonell terapi försöker patient och terapeut tillsammans 
förstå hur relationer i ”nuet” påverkas av det förgångna. I terapin erbjuds också patienten en 
möjlighet till en ny ”själv med annan”-erfarenhet, vilket kan leda till att patientens 
interpersonella mönster på sikt förändras (Igra, 2003).  
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1.5 Metod och forskning om interpersonella mönster 
 
Luborsky och Crits-Christoph (1998) har utvecklat en strukturerad metod för att beskriva 
individers berättelser om olika relationer. Dessa berättelser sammanfattas i något Luborsky 
kallar för individens Core Conflictual Relational Theme, CCRT. CCRT-metoden är ett försök 
att operationalisera begreppet överföring, till exempel känslor och förhållningssätt som man 
har haft i tidigare relationer och nu överför på nya relationer. I CCRT-metoden fokuserar man 
på klientens interpersonella berättelser, det vill säga man undersöker klienters berättelser om 
sig själva och andra. De underliggande latenta relationsteman beskrivs utifrån tre 
komponenter; Önskningar (Ö), är klientens önskningar eller behov i interpersonella relationer; 
Respons från Andra (RA), utgör upplevd, fantiserad eller förväntad respons från andra 
gentemot klienten; Respons från sig Själv (RS), är den förväntade responsen, som följer, från 
klienten själv. De vanligast förekommande önskningarna/responsen i klientens 
relationsepisoder används för att formulera deras relationsmönster (Luborsky & Crits-
Cristoph, 1998). Det vanligaste instrumentet för att formulera klienters interpersonella 
mönster, Central Relationship Questionnaire (CRQ), presenteras under uppsatsens metoddel 
där jag beskriver hur jag använt mig av instrumentet i studien.  
 
Wilczek, Weinryb, Barber, Gustavsson & Åsberg (2000) refererar till undersökningar som 
visar att patienter upplever tydliga förbättringar i sina interpersonella relationer efter 
psykoterapi. I de fallen är det inte önskan som har förändrats, utan det är patientens 
förväntningar gällande svar från andra och den egna responsen, som uppvisat en ökad 
flexibilitet  
 
Eriksson (1995) hänvisar till underökningar som visar att interpersonella mönster varierar mer 
beroende på objekt (den man tänker på när man svarar på formuläret) för ungdomar än för 
vuxna. Andra fynd som refereras i samma bok är att ungdomar i tidiga tonåren uttrycker en 
större förväntan på reaktioner från andra som avvisande (sårar och självständig) och egen 
respons som oppositionell (självständig) jämfört med äldre ungdomar och vuxna. Äldre 
ungdomar har en mer positiv bild av sig själva och har ett mer mångfacetterande sätt att återge 
relationsepisoderna på, än de yngre tonåringarna. Dessa skillnader mellan ungdomar i tidig 
tonår och (unga) vuxna är något som överensstämmer med teorier om ungdomsutveckling och 
vuxenblivandet (Kilström, 2008). 
 
Tishby (2007, enligt Kilström, 2008) skriver om en studie där tonåringar som gick i 
psykodynamisk terapi förändrade sina interpersonella mönster bland annat på grund av att 
interaktionen med föräldrarna blev mer positiv. Ungdomarnas förväntade respons gentemot 
föräldrarna ändrades från att mest vara negativa till att vara mer positiva. 
 
 
1.6 Metod och forskning om interpersonella problem  
 
Horowitz med flera har utvecklat ett självrapporteringsinstrument som identifierar en persons 
mest framträdande interpersonella problem, Inventory of Interpersonal Problems (IIP). De 
studerade vilka besvär en större klientgrupp med interpersonella problem uttryckte. När 
svårigheterna hade identifierats studerades dessa systematiskt och slutligen utformades en 
checklista för interpersonella problem. De interpersonella problem som IIP mäter är empiriskt 
identifierade och de relaterar till rådande teori om interpersonella beteenden och problem. 
Teorin antar att interpersonella beteenden och problem kan beskrivas utifrån två huvudsakliga 
dimensioner; Dimensionen Tillhörighet/Omvårdnad som går från fientlig till vänligt beteende 
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och dimensionen Dominans/Kontroll som går från undfallande till kontrollerande beteende. 
Denna tvådimensionella sfär delades sedan in i åtta oktanter. Varje oktant kan definieras i 
termer av olika kombinationer av de två dimensionerna. Varje oktant står också i samband 
med sin motsats, Dominant/Kontrollerande som står i samband med att vara Undfallande, 
Hämndlysten med Alltför tillmötesgående, Avvisande/kall med Självuppoffrande och Socialt 
hämmad med Påträngande/behövande. Det man mäter är bland annat vilken svårighet som är 
tydligast för individen (Horowitz, et al., 2002). En mer utförlig beskrivning hur jag använt 
mig av instrumentet i denna studie finns under uppsatsens metoddel. 
 
Resultat av IIP har visat skillnader mellan olika åldrar. Den skillnaden innebär att ju äldre 
individen är desto mer drar hon åt det varma självuppoffrande hållet. I den amerikanska 
normgruppen visade det sig att yngre uppfattade sig som mer Dominerande/kontrollerande 
och Hämndlystna/Självupptagna jämfört med äldre individer (Horowitz, et al. 2002).  
 
I en tidigare studie där man jämförde en icke-psykiatrisk urvalsgrupp med öppenvårds- och 
slutenvårdspatienter kunde man bland annat se att det icke-psykiatriska urvalet hade färre 
interpersonella problem på fem skalor; Avvisande/Kall, Socialt hämmad, Undfallande, Alltför 
tillmötesgående och Självuppoffrande. När man sedan jämförde varje grupps profiler (där 
varje skala står i relation tillvarandra) kunde man se att den icke-psykiatriska gruppen hade 
högre poäng på skalorna Dominerande/Kontrollerande och Påträngande/behövande, samt 
lägre på skala Självuppoffrande och delvis på skalan Undfallande (Weinryb, Gustavsson, 
Hellström, Andersson, Broberg & Rylander, 1996). En annan studie har visat att klienter på 
en psykiatrisk öppenvårdsmottagning skattade högre på IIP jämfört med en kontrollgrupp. 
Samma studie visade att det finns ett samband mellan interpersonella problem och både 
negativ självbild, mätt med SASB, och mer generella symtom, mätt med SCL-90 (Eklöf, 
2001). 
 
 
1.7 Inledningssammanfattning 
 
I den interpersonella teorin menar man att varje människas framträdande relationserfarenheter 
finns representerade i något som blivit denna persons interpersonella mönster eller schema. Är 
dessa interpersonella mönster maladaptiva kan det leda till interpersonella problem och 
psykisk ohälsa. Det skulle vara intressant att undersöka om gruppbehandling för ungdomar 
kan förändra interpersonella mönster och genom det minska eventuella interpersonella 
problem.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med den aktuella uppsatsen är att beskriva interpersonella mönster och problem i 
mellanmänskliga relationer i termer av två väletablerade forskningsinstrument, samt 
eventuella förändringar av dessa hos ungdomar i en gruppbehandling.  
 
Uppsatsens har tre frågeställningar: 
 

• Vilka individuella interpersonella mönster och problem hade ungdomarna innan 
gruppbehandlingen, mätt med CRQ och IIP? 

• Vilka typer av förändringar kunde identifieras efter gruppbehandlingen med hjälp av 
dessa två instrument?   

• Hur skulle den information som samlas in med hjälp av CRQ och IIP kunna användas 
i ett behandlingsarbete? 
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3. Metod 
 
För att besvara frågeställningen undersöks interpersonella mönster och problem hos 
ungdomar före och efter en gruppbehandling på Gullmarsplans ungdomsmottagning. Metoden 
bygger på seriella fallstudier och data som samlas med hjälp av två frågeformulär, före och 
efter behandlingen.  
 
 
3.1 Ungdomsmottagningen 
 
Ungdomsmottagningarna är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och landstingen i hela 
Sverige. Ungdomarna som besöker ungdomsmottagningarna är mellan 12 och 23 år. De kan 
söka mottagningarna för både kroppsliga och psykosocial besvär och frågor. Besöken är 
avgiftsfria och i personalgruppen finns både medicinsk och psykosocial kompetens, så som 
läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer. På Gullmarsplans 
ungdomsmottagning erbjuds bland annat samtal hos kurator eller leg. psykoterapeut, samt 
gruppbehandling för unga flickor. De vanligaste anledningarna till att man söker samtalshjälp 
är nedstämdhet, ångest, identitetsfrågor, låg självkänsla, relationsproblem, sexuella frågor, 
ätstörningar och andra självdestruktiva beteenden/tankar (Kilström, 2008) 
 
 
3.2 Gruppbehandling på ungdomsmottagningen - DISA 
 
Socialstyrelsen rekommenderar DISA-metoden som förebyggande åtgärd mot psykisk ohälsa 
bland unga. DISA är en förkortning för Depression In Swedish Adolescent (även om de flesta 
gruppledare kallar den för Din Inre Styrka Aktiveras). Denna metod erbjuds bland annat på 
Gullmarsplans ungdomsmottagning, för tillfället enbart för unga kvinnor. Under tio tillfällen 
arbetar man tillsammans i grupp med ett arbetsmaterial där ungdomarna, steg för steg, lär sig 
att känna igen och förstå sina känslor, tankar och handlingar. Man ger uppgifter till deltagarna 
och gör övningar ihop. Uppgifterna och övningarna handlar bland annat om att öka antalet 
hälsofrämjande aktiviteter och att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 
Kommunikationsövningar och träning av olika problemlösningsstrategier är en viktig del av 
metoden. I undersökningar som gjorts har det visat sig att deltagarna upplever att 
gruppbehandlingen haft en positiv inverkan gällande deras psykiska välmående i flera 
avseenden, bland annat genom en ökad förmåga att hantera krissituationer. DISA-metoden har 
visat sig vara effektiv för att förebygga depressiva symtom. Vidare har det visat sig att DISA-
metoden ger gruppdeltagarna en bättre insikt och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. 
(Hanserud, 2010; Sandberg, 2010; Treutiger, 2006). 
 
 
3.3 Deltagarna 
 
Deltagarna i denna studie var sex ungdomar som under våren 2010 deltog i en av 
Gullmarsplans ungdomsmottagnings DISA-grupper. Ungdomarna rekryterades till gruppen av 
kuratorer på ungdomsmottagningen efter fråga om de ville arbeta med självkänsla i grupp 
under en tioveckorsperiod. Alla deltagare hade på något sätt uttryckt ha problem med 
självkänslan. Annars fanns det inga andra inkluderingskriterier. Ungdomarna var mellan 16 
och 21 och har själv sökt till denna gruppverksamhet. Medelåldern var knappt 19 år. I Tabell 
1 finns mer information om deltagarna. Gruppen träffades vid ett introduktionstillfälle och 
sedan tio gånger under sammanlagt elva veckors tid. Samtliga deltagare var unga kvinnor.  
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Tabell 1. Information om deltagarna 
 

 
Deltagarna Ålder    Sverigefödd Boende Utbildning Sysselsättning 
 
 
D1 21 Ja Själv Gymnasiet  Arbetar 
D2 16 Ja        Hemma (hel familj) Grundskola Går gymnasiet 
D3 16 Ja        Hos båda (skilda)  Grundskola Går gymnasiet 
D4 21 Ja        Hos mamma (skilda) Gymnasiet Arbetar 
D5  17 Ja        Hemma (hel familj) Grundskola Går gymnasiet 
D6 19 Ja        Hos mamma (skilda) Gymnasiet Arbetar 
 
 
 
3.4 Bortfall 
 
Sju ungdomar tillfrågades att delta i undersökningen och alla fyllde i formulären innan 
gruppbehandlingen. Sex deltagare fullföljde undersökningen. Den ungdomen som föll bort 
efter två veckor ville inte delta i eftermätningen. Jag valde att ta bort denna persons svar på 
formulären före gruppbehandlingen eftersom det är förändringen som uppsatsen fokuserar på. 
 
 
3.5 Genomförande  
 
Undersökningen gjordes på Gullmarsplans ungdomsmottagning med deltagare i 
mottagningens DISA-grupp. CRQ- och IIP-formulären delades ut vid gruppbehandlingens 
introduktions-tillfälle och vid sista grupptillfället, elva veckor efter första mättillfället, under 
våren 2010. Därefter sammanställdes svaren och analyserades enligt beskrivningen som 
följer. 
 
 
3.6 CRQ 
 
Central Relationship Questionnaire, CRQ, var ett av de instrument jag använde i denna 
studie. CRQ är det vanligaste formuläret som används för att formulera klienters 
interpersonella mönster utifrån CCRT-metoden. Det finns sammanlagt sju delskalor om 
önskningar, sju delskalor om svar från den andre och åtta delskalor om den egna responsen. I 
Tabell 2 illustreras de olika delskalorna med värdering i form av + eller – beroende på om det 
är en positiv eller negativ önskan/respons (Luborsky, 2000; Weinryb, Barber, Foltz, 
Göransson & Gustavsson, 2000).  
 



9 

Tabell 2. CRQs olika delskalor, värderade som positiva eller negativa. 
__________________________________________________________________________ 
Önskningar (Mina 
önskningar i relationen 
till den andre) 
 

Respons från andra 
(förväntade typiska 
reaktioner från den 
andre) 

Respons från sig själv 
(förväntade typiska 
reaktioner från sig själv 
på den andres respons) 

_________________________________________________________________________________ 
 
+  Vara stödjande 
+  Vara självständig  
+  Bli litad på  
+  Få erkänsla  
+  Inte bli övergiven 
+  Vara sexuellt 
intresserad av varandra   
-  Vara i konflikt 

 
+  Älskar mig  
+  Är självständig  
+  Är sexuellt intresserad 
-  Sårar mig  
-  Kontrollerar mig  
-  Har inte kontroll över 
sig själv  
-  Är orolig 

 
+  Känner mig värdefull  
+  Bryr mig om andra  
+  Är självständig  
+  Är sexuellt intresserad 
-  Känner mig orolig 
-  Känner mig illa omtyckt 
-  Undviker konflikter 
-  Är dominant

___________________________________________________________________________ 
 
CRQ användes för att kartlägga ungdomarnas interpersonella mönster. Frågeformuläret består 
av 195 frågor som besvaras i relation till en specifik person. Deltagarna i denna studie fick 
välja själv vem. Fyra valde sin manliga partner och två valde att svara på frågorna i relation 
till sina fäder. I Bilaga 1 finns exempel på frågorna som ställs i CRQ-formuläret. Varje fråga 
besvarades genom att deltagaren skattade huruvida ett påstående stämmer eller ej på en 
sjugradig Likert-skala1. En faktoranalys sorterade deltagarnas 195 svar till rätt delskala. 
Värdet på varje delskala utgjordes av medelvärdet av de frågor/svar som ingår i den aktuella 
delskalan. Varje deltagares individuella skattning på varje delskala finns som tabellform i 
Bilaga 2. För att räkna ut en individs interpersonella mönster använde jag poängen för de 
olika komponenternas delskalor. För att en önskan eller förväntad respons skulle räknas var 
den delskalan tvungen att ha ett medelvärde mellan 5 och 7 (medelvärden som låg inom 1-
4,99 räknades inte som en önskan/förväntad respons). Jag tog de olika komponenternas 
delskalor som hade högst poäng för att se det interpersonella mönstret och om det var 
kongruent eller inkongruent. Det räknades som inkongruent om inte liknande kategorier fanns 
med som en önskan/förväntad respons i varje komponent. För att en önskning/förväntad 
respons skulle räknas som förändring mellan mättillfällena måste medelvärdet på en delskala 
ha ändras minst en (1) poäng och önskningen/responsen skulle ligga inom värdet 5-7 (eller 
tagit sig upp över/ner under poäng 5). Deltagarnas svar jämfördes med ett normmedelvärde. 
Normgruppen som jag har använt mig av bestod av slumpvist utvalda högskolestudenter i 
Sverige från 1998 (Weinryb, et al., 2000). Instrumentet är översatt och utprovat i Sverige. 
Reliabiliteten och validiteten har rapporterats vara god (Barber, Foltz & Weinryb, 1998). 
 
 
3.7 IIP 
 
Inventory of Interpersonal Problems, IIP, har använts för att identifiera deltagarnas mest 
framträdande interpersonella problem. Formuläret består av 64 frågor/påståenden som 
deltagarna fick svara generellt på. I Bilaga 3 finns exempel på frågorna som ställs i IIP-

                                                 
1 Likertskalan är en skala där forskaren mäter olika attityder hos respondenten. Attitydmätningen utgår ifrån en 
observation av en eller flera reaktioner från individerna. Måttenheten bestäms genom olika sifferskalor eller 
genom negativa/positiva påståenden för att få fram index över flera enkelställda frågor. Respondenten får då 
markera i vilken grad den instämmer i frågorna (Egidius, 2008). 
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formuläret. Varje fråga/påstående besvarades genom att deltagarna skattade huruvida ett 
påstående stämmer eller ej på en femgradig Likert-skala. Totalpoängen på IIP överfördes till 
en standardskala, t-poäng, för all kunna utvärdera individens övergripande interpersonella 
problem. Poängvärdena indikerar en persons ”problemnivå” av interpersonellt fungerande. T-
poängen kan användas för att se förändringar före och efter klinisk behandling. För att det ska 
räknas som problem behövde de ha minst fem t-poäng mer än normmedianen. Kriterier för en 
stor förändring är en standardavvikelse, som i detta fall var tio t-poäng. I denna undersökning 
var det bara en person (D5) som hade en så stor förändring, så jag redovisade alla 
förändringar som översteg fem t-poäng när det gäller den totala t-poängen. 
 
Utöver t-poängen beräknades individbaserade, ipsativa, t-poäng, som visar en persons ”egna 
nivå” på sina rapporterade problem, i relation till de åtta domänerna. För att räkna ut 
deltagarnas interpersonella problem användes deras t-poäng. De ipsativa t-poängen redovisas i 
en circumplex modell2, som visar deltagarnas olika interpersonella problemområden i relation 
till varandra. I fortsättningen kallar jag dessa modeller för problemprofiler. Det 
funktionsområde som en deltagare upplevde sig ha störst svårigheter med stod ut i 
problemprofilen. Bara förändringar som gav tydliga tendenser redovisades i texten. I Figur 1 
illustreras en problemprofil som är gjord utifrån en normgrupps median för varje domän. 
Normgruppen har slumpvis blivit utvald i Sverige 2001 och är relativt representerad för 
normalpopulationen. Ingen domän sticker ut men profilen ”lutar” år det vänligt varma och 
undfallande hållet, i motsats mot det fientligt kalla och kontrollerande hållet. Denna 
”normperson” upplever, hypotetiskt, inte sig ha något funktionsområde som är speciellt 
utmärkande. Instrumentet är översatt och utprovat i Sverige. Reliabiliteten och validiteten för 
IIP har rapporterats vara god. Normgruppen som jag använt har slumpvis blivit utvald i 
Sverige 2001 och är relativt representerad för normalpopulationen (Horowitz, et al., 2002).  
 

 
 
Figur 1. Normgruppens problemprofil. Normgruppens medianvärde illustreras som ett exempel 
på hur den påhittade ”normpersonens” problemprofil skulle se ut. 
 
                                                 
2 Med circumplex menas att beskrivning av beteenden i modellen görs cirkulärt, så att varje punkt uttrycker en kombination 
av lägen i de två underliggande dimensionerna. Att beskriva interpersonellt beteende med hjälp av circumplexa modeller 
istället för endimensionella modeller är fördelaktigt för att mönster snarare än grad av något framträder och placeringen av 
de interpersonella beteendena i relation till varandra tydliggörs (Horowitz, et al., 2002). 
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Synonymer till domänrubrikerna finns i Bilaga 4. I kliniska sammanhang bör man vara 
försiktig med ord som kan uppfattas som stela och låsta eller alltför negativt laddade, för att 
hålla arbetsalliansen och förändringsarbetet optimalt. I tankar om potentiella interventioner 
där man ger tillbaka instrumentens resultat till klienter kan man fundera på att använda dessa 
synonymer (Stiwne & Rosander 1999).  
 
 
3.8 Analys 
 
Studien bygger på seriella fallstudier. För varje fall beskrivs data som samlats med hjälp av 
CRQ och IIP före och efter gruppbehandling. Då tillförlitlig förändring (RC) och kliniskt 
signifikant förändring (RCSI) enligt Jacobson och Truax (1991) inte kunde användas på grund 
av för få deltagare har konfidensintervallet för de båda instrumenten fastställts i termer av 
råpoäng. Sammanställningen av data på gruppnivå för de sex deltagarna utgör en bakgrund till 
fallstudierna.  
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4. Resultat 
 
Frågeställningarna besvarades genom att för varje deltagare först visa resultaten av dennes 
interpersonella mönster och problemen innan behandlingen. Sedan beskrevs de förändringar 
som identifierades efter behandlingen. Avslutningsvis gjordes en kliniks fallformulering där 
interpersonella mönster och problem tillsammans med eventuella förändringar presenterades, 
som om det var i ett kollegialt sammanhang där det förbereddes för en potentiell intervention 
för att ge tillbaka instrumentens resultat till deltagarna.  
 
 
4.1 Interpersonella mönster och problem på gruppnivå 
 
Resultaten på gruppnivå användes för att kunna jämföra varje deltagares individuella resultat 
med gruppmedianen. I bilaga 5 och 6 presenteras resultaten för CRQ respektive IIP på 
gruppnivå. När det gällde gruppens svar på CRQ förändrade fem av sex deltagare sitt 
interpersonella mönster under behandlingstiden. De upplevde sig ha fler valmöjligheter kring 
sin egen respons på ”den andres” förväntade respons. Det innebar att deltagargruppen visade 
en större flexibilitet i sitt interpersonella mönster efter gruppverksamheten. När det gällde 
svaren på IIP så var det också fem av de sex deltagarna som förändrat sin problemprofil. De 
domäner som förändrats var Socialt hämmad (hos fem), Hämndlysten/självupptagen (hos 
fyra) och Undfallande (hos tre). De andra domänerna hade inte förändrats nämnvärt. 
Deltagargruppens median på t-poäng hade minskat och närmat sig normmedianen. 
     
 
4.2 Interpersonella mönster och problem på individnivå  
 
Deltagare 1 
 
CRQ gjordes i relation till manlig partner (illustreras i Tabell 3). Hennes positiva önskan och 
hennes förväntade positiva respons från partnern var kongruenta (stämmer överens), men 
däremot så var inte hennes negativa respons ”undviker konflikter” kongruent med dem. Vid 
eftermätningen visade hon en tydlig förändring, där hon inte längre förväntade sig att undvika 
konflikter. Hennes interpersonella mönster har blivit kongruent. 
 
Tabell 3. Deltagare 1:s interpersonella mönster. Figuren visar de delskalor som räknas som 
önskningar/förväntningar. Delskalan som är skuggad har förändrats mellan mättillfällena. 
_____________________________________________________________________________________ 
Önskan          Respons från andra                Respons från mig själv 
Före: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig  
+ Bli litad på  
+ Få erkänsla  
+ Inte bli övergiven 
+ Vara sexuellt intresserad    

Före: 
+ Älskar mig  
+ Är självständig  
+ Är sexuellt intresserad 
 

Före: 
+ Känner mig värdefull  
+ Bryr mig om andra  
+ Är sexuellt intresserad 
- Undviker konflikter 
 

Efter: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig  
+ Bli litad på  
+ Få erkänsla  
+ Inte bli övergiven 
+ Vara sexuellt intresserad   

Efter: 
+ Älskar mig  
+ Är självständig  
+ Är sexuellt intresserad 
 

Efter: 
+ Känner mig värdefull  
+ Bryr mig om andra  
+ Är sexuellt intresserad 
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Hon hade inga interpersonella problem, vare sig före eller efter gruppverksamheten (Figur i 
bilaga 5). Hennes problemprofil tenderade att luta åt det fientligt kalla och kontrollerande 
hållet före gruppverksamheten. Profilen minskade sin kontrollerade del och lutade bara åt det 
avvisande hållet efter gruppverksamheten. Hennes drag av avvisande och hämndlystnad blev 
tydligare. (illustreras i Figur 2).  
 

 
 
Figur 2. Deltagare 1s problemprofil. 
 
Sammanfattande klinisk fallformulering: ”Deltagaren hade inga problem i relation till 
andra. Hennes önskningar och förväntningar på andra och sig själv överensstämde. Innan 
gruppbehandlingen undvek hon själv ofta konflikter, men det gjorde hon inte efter. Hon hade 
minskat sina dominanta och socialt hämmade drag, vilket tydliggjorde hennes avvisande och 
hämndlystna/självupptagna tendenser.” 
 
Deltagare 2 
 
CRQ gjordes i relation till fadern (illustreras i Tabell 4). Hennes interpersonella mönster var 
kongruent, både vid före- och eftermätningen. Inga förändringar i det interpersonella mönstret 
skedde under tiden för gruppverksamheten. 
 
Tabell 4. Deltagare 2s interpersonella mönster. Figuren visar de delskalor som räknas som 
önskningar/förväntningar. 
__________________________________________________________________________ 
Önskan          Respons från andra                Respons från mig själv 
 
Före: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig 
+ Bli litad på 
+ Få erkänsla 
+ Inte bli övergiven 

Före: 
+ Älskar mig 
+ Är självständig 
 

Före: 
+ Känner mig värdefull 
+ Bryr mig om andra 
+ Är självständig 
 

Efter: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig 
+ Bli litad på 
+ Få erkänsla 
+ Inte bli övergiven 

Efter: 
+Älskar mig 
+Är självständig 
 

Efter: 
+ Känner mig värdefull 
+ Bryr mig om andra 
+ Är självständig 
 

 
Hon hade inte några interpersonella problem vare sig innan eller efter gruppverksamheten 
(Figur i bilaga 5). Hennes problemprofil låg åt det undfallande och fientligt kalla hållet både 

 I 
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före och efter gruppverksamheten. Dock har den undfallande delen minskat en aning. 
(illustreras i Figur 3).   
 

 
 
Figur 3. Deltagare 2s problemprofil. 
 
Sammanfattande klinisk fallformulering: ”Deltagaren hade inga problem i relation till 
andra. Hennes önskningar och förväntningar på andra och sig själv överensstämde. Hon 
upplevde sig ha blivit mindre undfallande, men tenderade fortfarande att vara socialt 
hämmad och undfallande i sina relationer, även efter gruppbehandlingen.”   
 
Deltagare 3 
 
CRQ gjordes i relation till manlig partner (illustreras i Tabell 5). Hennes interpersonella 
mönster var kongruent innan gruppverksamheten. Vid eftermätningen hade mönstret ändrats 
genom att hon förväntade att hennes partner inte skulle ha kontroll över sig själv. Hon hade 
också bytt ut förväntade responsen (från honom) ”Älskar mig” till ”Är självständig”. Hennes 
egen respons ”Bryr mig om andra” hade minskat vid eftermätningen. Det inkongruenta i 
hennes interpersonella mönster efter gruppverksamheten blev att den förväntade negativa 
responsen inte överensstämmer med hennes positiva önskningar. Hennes relationella mönster 
när det gäller sexuellt intresse var kongruent både före och efter gruppverksamheten.   
 
Tabell 5. Deltagare 3s interpersonella mönster. Figuren visar de delskalor som räknas som 
önskningar/förväntningar. Delskalorna som är skuggade har förändrats mellan mättillfällena. 
__________________________________________________________________________ 
Önskan         Respons från andra                Respons från mig själv 
 
Före: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig  
+ Bli litad på  
+ Få erkänsla  
+ Inte bli övergiven 
+ Vara sexuellt intresserad    

Före: 
+ Älskar mig  
+ Är sexuellt intresserad 
 

Före: 
+ Bryr mig om andra  
+ Är sexuellt intresserad 
 

Efter: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig  
+ Bli litad på  
+ Få erkänsla  
+ Inte bli övergiven 
+ Vara sexuellt intresserad  

Efter: 
+ Är självständig  
+ Är sexuellt intresserad 
- Har inte kontroll över sig själv  
 

Efter: 
+ Är sexuellt intresserad 
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Hon hade sex totala t-poäng mer än normmedianen vid föremätningen, vilket kan ses som 
lätta interpersonella problem. Hon hade samma poäng vid eftermätningen, vilket betyder att 
hon inte hade förändrat hennes totala problem (Figur i bilaga 5). Hennes problemprofil låg åt 
det dominerande/kontrollerande hållet vid föremätningen. Vid eftermätningen hade den 
hämndlystna/självupptagna delen minskat, vilket gjorde att hennes kallsinta och avvisande 
drag blev tydligare (Figur 4). 
 

 
 
Figur 4. Deltagare 3s problemprofil. 
 
Sammanfattande klinisk fallformulering: ”Deltagaren hade små problem i relation till 
andra. Hennes önskningar och förväntade respons på andra och sig själv stämde överens 
innan gruppbehandlingen. Vid eftermätningen visade det sig att hon hade mer negativa 
förväntningar på hur den andre skulle reagera på sina positiva önskningar. Hon trodde inte 
att den andre skulle ha kontroll över sig själv. I eftermätningen förväntade hon sig att inte 
längre kommer bry sig om andra. Samtidigt visar formulären att hon blivit mindre 
hämndlysten/självupptagen, men precis som innan gruppverksamheten hade hon drag av att 
vara dominant i sina relationer.”  
 
Deltagare 4 
 
CRQ gjordes i relation till fadern (illustreras i Tabell 6). Innan gruppverksamheten förväntade 
hon sig att reagera med den negativa responsen att undvika konflikter, på hennes positiva 
önskningar och hennes förväntan att den andre ska vara självständig. Efter gruppverksam-
heten fanns det fortfarande inkongruenta inslag i hennes interpersonella mönster, men de olika 
kategorierna hade ändrats. Innan gruppverksamheten var önskningarna och den förväntade 
responsen från pappan kongruent, medan responsen från henne själv inte stämde överens med 
dem. Vid eftermätningen överensstämde den förväntade responsen från pappan och hennes 
egen förväntade respons från sig själv. Men de är inkongruenta gentemot hennes önskningar 
(vilka har dock minskat i styrka).  
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Tabell 6. Deltagare 4s interpersonella mönster. Figuren visar de delskalor som räknas som 
önskningar/förväntningar. Delskalorna som är skuggade har förändrats mellan mättillfällena 
__________________________________________________________________________ 
Önskan          Respons från andra                Respons från mig själv 
 

Före: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig  
+ Bli litad på  
+ Få erkänsla  
+ Inte bli övergiven 

Före: 
+ Är självständig  
 

Före: 
+ Bryr mig om andra  
- Undviker konflikter 
 

Efter: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig  
+ Inte bli övergiven 
 
+ Bli litad på - minskat  
+ Få erkänsla -minskat 

Efter: 
+ Är självständig  
- Sårar mig 

Efter: 
- Känner mig illa omtyckt 
 

 
Hon hade tio totala t-poäng mer än normmedianen innan gruppverksamheten, vilket tyder på 
interpersonella problem. Hon hade inte minskat dem nämnvärt vid eftermätningen (Figur i 
bilaga 5). Hennes problemprofil låg åt att vara kallsinnigt undfallande innan 
gruppverksamheten. Hon hade högst ipsativa t-poäng på domänerna Påträngande/behövande 
och Socialt hämmad. Vid eftermätningen hade hon minskat sin social hämnad, vilket gjorde 
hennes problemprofil mer symetrisk, men med drag åt att vara mer kallsinnigt dominant än 
kallsinnigt undfallande som den var före gruppverksamheten (Figur 5). 
 

 
 

Figur 5. Deltagare 4s problemprofil. 
 
Sammanfattande klinisk fallformulering: ”Deltagaren hade problem i relation till andra 
både före och efter gruppbehandlingen. Innan gruppverksamheten verkade hon undvika 
konflikter i relation till andra, trots att hon önskade sig närhet3. Vid eftermätningen hade hon 
minskat sin önskan av närhet, hon trodde istället att andra skulle såra henne och att hon 
kommer att känna sig illa omtyckt. Samtidigt visade undersökningen att hon blivit mindre 
socialt hämmad i relation till andra och mer upptagen av sig själv. Hennes problemprofil låg 
mer åt det dominanta/kontrollerande hållet, än det undfallande, som hon tenderade åt före 
gruppbehandlingen.  
                                                 
3 Närhet är ett annat ord för vad delskalorna Bli litad på, Få erkänsla, Vara stödjande och inte bli övergiven 
handlar om (Kilström 2008). Detta är bara ett exempel på formulering. Exakt hur man formulerar sig i den 
kliniska verkligheten bestämmer det unika sammanhanget. 
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Deltagare 5 
 
CRQ gjordes i relation till manlig partner (illustreras i Tabell 7). Innan gruppverksamheten 
förväntade hon att andra skulle svara på hennes närhetsönskan genom att såra henne och 
kontrollera henne. Följden av detta var att hon förväntade att själv känna sig orolig och 
undvika konflikter. Hennes önskan överensstämde inte med den förväntade responsen. Efter 
gruppverksamheten var hennes sexuella mönster kongruent och hon förväntade sig inte längre 
någon negativ respons, vare sig från andra eller från sig själv.   
 
Tabell 7. Deltagare 5s interpersonella mönster. Figuren visar de delskalor som räknas som 
önskningar/förväntningar. Delskalorna som är skuggade har förändrats mellan mättillfällena 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Önskan          Respons från andra                Respons från mig själv 
Före: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig  
+ Bli litad på  
+ Få erkänsla  
+ Inte bli övergiven 
+ Vara sexuellt intresserad 

Före: 
+ Är självständig  
- Sårar mig  
- Kontrollerar mig  
 

Före: 
- Känner mig orolig 
- Undviker konflikter 
 

Efter: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig  
+ Få erkänsla  
+ Inte bli övergiven 
+ Vara sexuellt intresserad 

Efter: 
+ Är självständig  
+ Är sexuellt intresserad 
 

Efter: 
+ Är sexuellt intresserad 
 

 
Hon hade elva totala t-poäng mer än normmedianen före gruppverksamheten, vilket tyder på 
att hon hade ganska stora interpersonella problem (Figur i bilaga 5). Efter gruppverksamheten 
hade hon mindre t-poäng än normmedianen. Hennes svar visade på att hon förbättrat sitt 
relaterande till andra avsevärt. Hennes problemprofil (Figur 6) drog åt det självuppoffrande 
och dominanta hållet vid första mätningen. Vid eftermätningen hade hon framförallt minskat 
sina delskalor Självuppoffrande och Alltför tillmötesgående, vilket gjorde de andra 
delskalorna ökat i relation till de andra skalorna och att profilen tenderar att ligga åt det 
dominanta/ kontrollerande hållet.  
 

 
 
Figur 6. Deltagare 5s personprofil. 
 
Sammanfattande klinisk fallformulering: ”Deltagaren hade problem i relation till andra 
före gruppbehandlingen. Efter behandlingen upplevde hon sig inte ha några interpersonella 
problem. Innan gruppverksamheten trodde hon att hennes partner skulle såra och kontrollera 
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henne. Vid eftermätningen trodde hon inte längre att han skulle reagera negativt på hennes 
önskningar. Hon förväntade heller inte längre att hon själv skulle reagera med oro och 
genom att undvika konflikter. Hon hade under tiden för gruppverksamheten ökat sina 
förväntningar kring sexuellt intresse gentemot honom. Hon hade blivit mindre 
självuppoffrande och tillmötesgående, vilket fick hennes kontrollerande tendenser att framstå 
än mer.  
 
Deltagare 6 
 
CRQ gjordes i relation till manlig partner (illustreras i Tabell 8). Innan gruppverksamheten 
önskade hon ha närhet, kunna vara självständig och ha ett utbyte sexuellt utbyte med sin 
partner. Hennes förväntade reaktion på hans respons var bland annat att bry sig om andra och 
undvika konflikter. Eftersom att undvika konflikter står för avstånd är denna respons 
inkongruent gentemot hennes önskningar och förväntade respons från honom. Efter 
gruppverksamheten hade hon lagt till en förväntad respons från honom, att han skulle såra 
henne. Hon förväntade sig inte längre att hon själv skulle undvika konflikter, vilket på ett sätt 
hade varit en kongruent reaktion på hans sårande. 
 
Tabell 8. Deltagare 6s interpersonella mönster. Figuren visar de delskalor som räknas som 
önskningar/förväntningar. Delskalorna som är skuggade har förändrats mellan mättillfällena 
__________________________________________________________________________ 
Önskan          Respons från andra                Respons från mig själv 
 
Före: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig  
+ Bli litad på  
+ Få erkänsla  
+ Inte bli övergiven 
+ Vara sexuellt intresserad 

Före: 
+ Är självständig  
+ Är sexuellt intresserad 
 

Före: 
+ Bryr mig om andra  
+ Är sexuellt intresserad 
- Undviker konflikter 
 

Efter: 
+ Vara stödjande 
+ Vara självständig  
+ Bli litad på  
+ Få erkänsla  
+ Inte bli övergiven 
+ Vara sexuellt intresserad 

Efter: 
+ Är självständig  
- Sårar mig 
 
+ Är sexuellt intresserad - 
minskat 
 

Efter: 
+ Bryr mig om andra  
+ Är sexuellt intresserad 
 

 
Hennes totala t-poäng minskade mellanmättillfällena med sju poäng. Hon hade stora 
interpersonella problem innan gruppverksamheten och fortfarande efter gruppverksamheten 
hade hon problem, dock mindre (Figur i bilaga 5). Hennes problemprofil visade innan 
gruppverksamheten på drag åt det undfallande hållet, men gav vid eftermätningen upp ett mer 
splittrat intryck, då hon blivit mindre tillmötesgående och mer självupptagen, samtidigt som 
det socialt hämmande draget ökat och det undfallande minskat. Det gav problemprofilen drag 
åt både det socialt hämmade och hämndlystna/självupptagna hållet (Figur 7).  
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Figur 7. Deltagare 6s problemprofil. 
 
Sammanfattande klinisk fallformulering: ”Deltagaren hade problem i relation till andra 
före gruppbehandlingen. Före behandlingen förväntade hon sig att hon skulle undvika 
konflikter i relationen till andra. Men vid eftermätningen tänkte hon att hon inte skulle det 
längre. Däremot förväntade hon sig att sin partners sexuella intresse för henne hade minskat 
och att han skulle såra henne. Innan gruppverksamheten hade hon tydliga interpersonella 
problem, men de hade minskat vid eftermätningen. Hon verkar ha blivit mindre undfallande 
och tillmötesgående, vilket gör att hennes tendenser att vara socialt hämmad och 
hämndlysten/självupptagen blivit tydligare.  
 
4.3 Sammanfattning av resultaten 
 
Fem av sex deltagare förändrade sitt interpersonella mönster under behandlingstiden. De blev 
mer kongruenta och upplevde sig ha fler valmöjligheter kring sin egen respons i sitt 
interpersonella mönster. Det innebär att de visade en större flexibilitet efter 
gruppverksamheten än före. Tre av deltagarna hade också mindre interpersonella problem 
efter gruppbehandlingen. Det var samma tre individer som hade upplevt sig ha mest problem 
före behandlingstiden.  
 
Alla deltagare utom en hade förändrat sin problemprofil. De domäner som förändrats var 
Socialt hämmad (hos fem), Hämndlysten/självupptagen (hos fyra) och Undfallande (hos tre). 
De andra domänerna hade inte förändrats nämnvärt. 
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5. Diskussion 
 
Uppsatsens syfte var att beskriva interpersonella mönster och problem hos ungdomar i en 
gruppbehandling i termer av två instrument: Central Relationship Questionnaire (CRQ) och 
Inventory of Interpersonal Problems (IIP). Resultaten visade hur ungdomarnas interpersonella 
mönster och problemprofiler såg ut före och efter behandlingstiden. Fem av de sex deltagarna 
förändrade sina mönster och problemprofiler. För varje deltagare gjordes en klinisk 
fallformulering som sammanfattade deltagarens interpersonella mönster och problem före och 
efter gruppbehandlingen samt de förändringar som instrumenten visat. Fallformuleringarna 
skulle kunna användas som grund till potentiella interventioner som ger tillbaka instrumentens 
resultat till deltagarna. Nedanför tar jag upp vissa problem med studien, kopplar resultaten till 
teorier och tidigare studier, och formulerar egna reflektioner och idéer om fortsatt forskning.   
 
 
5.1 Problematisering av studien 
 
Denna studie var ingen randomiserad kontrollerad studie. Urvalet skedde genom att jag 
”plockade” deltagare från den enda tjejgrupp som skulle starta under våren 2010. Studien 
bygger på att, genom de seriella fallstudierna, beskriva eventuella förändringar för att se 
huruvida man kliniskt skulle kunna använda instrumentens resultat. Därför gjordes inga 
uträkningar om förändringarna var signifikanta eller inte. Urvalet var för litet och resultaten 
hade varit för spretiga för att visa statistisk signifikans. Det går inte att dra några 
generaliserbara slutsatser med ett sådant litet urval, när det gäller instrumentens resultat. Det 
gjordes heller ingen analys av instrumentens reliabilitet eller validitet, eftersom det inte var 
fokus och för att det redan är ordentligt prövat. Med detta sagt har jag ändå kommenterat vissa 
av instrumentens resultat.  
 
 
5.2 Resultat i relation till tidigare forskning  
 
Är det så att mognad/erfarenhet och mångfacetterat sätt att återge relationsepisoderna på 
hänger ihop? Äldre ungdomar har en mer positiv bild av sig själva och har ett mer 
mångfacetterande sätt att återge relationsepisoderna på än yngre tonåringar enligt tidigare 
studie (Eriksson, 1995). Kanske de deltagare som visade en ökad flexibilitet har mognat 
genom gruppbehandlingen. Kanske en lyckad gruppbehandling ”skyndar på” 
mognaden/utvecklingen hos de ungdomar som ”fastnat”.  
 
Tidigare studier visar samband mellan olika anknytningsmönster och graden av självstädigt 
liv i relation till andra (Broberg, et al., 2008; Waldinger, 2003, refererat i Kilström, 2008). Det 
vore intressant att undersöka vidare skillnader i resultat (både CRQ och IIP) för ungdomar 
som har trygg respektive otrygg anknytning. 
 
En tendens är att gruppen gick från mer socialt hämmad och undfallande till mer 
Hämndlystna/självupptagna. Gruppdeltagarna hade rekryterats utifrån låg självkänsla, där 
man kan tänka att social hämnad och undfallenhet är centrala problem. Är självupptagenhet 
och ”aggressivitet mot andra” en naturlig väg till mognad? En långsökt koppling till detta är 
en studie där icke-psykiatriska patienter hade högre andel på den dominanta dimensionen 
jämfört med psykiatriska patienter som låg mer åt undfallenhet (Weinryb, et al., 1996).   
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Deltagargruppen hade sammantaget mer interpersonella problem än normgruppen.  En annan 
studie visade att det finns ett samband mellan interpersonella problem och både negativ 
självbild, mätt med SASB, och mer generella symtom, mätt med SCL-90 (Eklöf, 2001). Det 
vore intressant att se hur deltagarnas generella symtom, självbild och självkänsla (genom 
mätinstrument) påverkas efter behandling och föra in det i den kliniska återkopplingen.  
 
 
5.3 Resultat i relation till teori samt egna reflektioner om fortsatt forskning 
 
I inledningen på denna uppsats skrev jag om att tonårstiden kan ses som en av de mest 
betydelsefulla perioderna i en människas psykologiska utveckling. I den interpersonella teorin 
kopplas maladaptiva interpersonella mönster ihop med psykisk ohälsa. En förhoppning med 
uppsatsen var att stimulera intresset för undersökningar om samtalsbehandlingar som kan 
hjälpa unga människor att hantera interpersonella konflikter på ett mer adaptivt sätt.  
 
Gruppens upplevelse av förbättrade interpersonella relationer och minskade interpersonella 
problem efter gruppverksamhet stämde bra överens med tidigare undersökningar (Eklöf, 
2001; Kilström, 2008). För att få säkra svar på vad det är som påverkar förändringarna skulle 
det behövas en randomiserad kontrollerad studie med stort urval och/eller intervjuer av 
deltagarna. En intressant observation var att gruppbehandlingen inte förbättrade 
interpersonellt relaterande för de som redan hade ett fungerande mönster, men för dem som 
hade inkongruenta mönster och problem så var gruppbehandlingen en hjälp. Utifrån de teorier 
om självbild och anknytning som presenterades i inledningen så skulle gruppen och dess 
terapeuter kunna vara de anknytningspersoner som med gott samspel ger möjlighet till att 
förändra sina inre relationsmönster. En vidareutveckling av fallformuleringarna kan vara att 
koppla interpersonell teori till instrumentens resultat för att tolka deltagarnas förändringar. 
Detta skulle ge den potentiella interventionen mer innehåll. I mentaliseringsbaserad terapi 
försöker man underlätta tänkandet om orsak och verkan utifrån klientens interpersonella 
berättelser om sig själva och andra. Detta görs i form av relationsepisoder som påminner om 
CCRT-metodens relationsteman (önskan, respons från andra och respons från sig själv). Detta 
arbetssätt har visat sig utveckla mentaliseringsförmågan hos klienter (Rydén & Wallroth, 
2008). Det vore intressant att se hur ett aktivt CCRT-arbetssätt påverkar resultaten av CRQ, 
IIP och andra mätinstrument.  
 
En idé som växt fram under uppsatsarbetet är att använda resultaten från instrumenten som en 
intervention i början av en behandlingskontakt för att sedan medvetet arbeta mot förbättringar 
i sina interpersonella relationer. Det skulle vara intressant att undersöka vilka effekter en 
återkoppling som baseras på instrumentens resultat har för klienter. En enkel skiss skulle vara 
att dela upp sökande till samtalsterapi i två grupper. En grupp som bara fyller i instrumenten 
före, under och efter behandling. Den andra gruppen skulle efter föremätningen och/eller 
undermätningen också få sina resultat presenterade som en intervention. I denna studie skulle 
det ingå att se om förändringarna var signifikanta.  
 
Andra idéer till fortsatt forskning har väckts under arbetets gång. Personalen på 
Gullmarsplans ungdomsmottagning har erfarenheter av att det finns ett samband mellan 
besöksorsakerna de ungdomar som söker hjälp på mottagningen uppger och interpersonella 
problem. Det skulle vara intressant att titta vidare på vad i behandlingen som hade effekt. Det 
skulle göras med större urval och flera kontrollgrupper, t ex en väntelistgrupp, en grupp som 
hade behandling med vissa moment och en grupp som hade behandling utan dessa moment. I 
teoridelen i inledningen av denna uppsats förklaras sambandet mellan god anknytning och 
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fungerande relationer. Om terapeuter och gruppmedlemmar ska vara ”nya” 
anknytningspersoner så finns också risk att de kan bli otrygga anknytningspersoner. Det vore 
intressant att undersöka hur kvaliteten hos terapeuterna och gruppmedlemmarna påverkar 
förändrandet av interpersonella mönster och problemprofiler. En sådan undersökning görs 
förslagsvis bäst med djupintervjuer, t ex med fokus på allians.  
 
Nu är uppsatsen gjord och jag har beskrivit interpersonella mönster och problem och 
eventuella förändringar hos de ungdomar som deltog i Gullmarsplans gruppbehandling våren 
2010. Ur diskussionen från dessa frågor kan klienten och terapeuten lära sig hur klienten i 
framtiden kan förändra sina interpersonella mönster och problem. Forskningsinstrumenten 
(CRQ och IIP) gav kliniskt relevant information och skulle kunna användas kliniskt. En sådan 
användning av instrumenten skulle på sikt bidra till att minska gapet mellan vardaglig klinisk 
praktik och akademisk forskning. Det skulle också kunna berika kliniken och underlätta för 
klinikerna att formulera klinisks relevanta forskningsfrågor.  
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Bilaga 1. Exempel på frågor i CRQ-formuläret 
 
    
I mitt förhållande med honom, så… Delskala   
 
Önskan  
…vill jag vara kärleksfull mot honom  Vara stödjande 
…vill vara jämn i humöret   Vara självständig 
…vill jag att han ska veta att jag är pålitlig Bli litad på 
…vill jag att han ska lägga märke till mig Få erkänsla 
…önskar jag att han inte ska svika mig  Inte bli övergiven 
…vill jag åtrå honom sexuellt  Vara sexuellt intresserad… 
…skulle jag vilja såra honom  Vara i konflikt 
 
Respons från Andra 
…bryr han sig om mig   Älskar mig 
…hävdar han sig själv   Är självständig 
…åtrår han mig sexuellt   Är sexuellt intresserad 
…föraktar han mig   Sårar mig 
…dominerar han mig   Kontrollerar mig 
…kan han inte behärska sig  Har inte kontroll över sig själv 
…är hon ängslig   Är orolig 
 
Respons från sig Själv 
…känner jag mig behövd av honom  Känner mig värdefull 
…beundrar jag honom   Bryr mig om andra 
…hävdar jag mig själv   Är självständig 
…åtrår jag honom sexuellt   Är sexuellt intresserad 
…känner jag mig inte trygg  Känner mig orolig 
…irriterar jag honom   Känner mig illa omtyckt 
…undviker jag att göra ngt mot hans vilja Undviker konflikter 
…har jag makt över honom  Är dominant 
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Bilaga 2. Deltagarnas medelpoäng på de 22 olika delskalorna i CRQ i tabellform 
 
 
Tabell över de sex deltagarnas medelpoäng delskalorna vid de två mättillfällena. I tabellen jämförs 
dessa 12 medelvärden med normmedelvärdet (normgruppen har gjort CRQ i relation till partner, 
liksom deltagarna 1, 3, 5 och 6. Deltagare 2 och 4 har fyllt i formulären i relation till sina fäder, vilket 
förklarar det låga värdet hos dessa deltagare på frågorna kring sexuellt intresse). De värden som räknas 
som en önskan och/eller förväntad respons har erlagts med fet stil. De som inte räknas med kursiv stil. 
 
 

Önskan: 
D1-
Före 

D1-
Efter 

D2-
Före 

D2-
Efter 

D3-
Före 

D3-
Efter 

D4-
Före 

D4--
Efter 

D5-
Före 

D5-
Efter 

D6-
Före 

D6-
Efter NM 

 
Vara 
stödjande 6,63 6,94 6,5 6,94 5,63 5,63 6,88 6,88 5,38 5,63 6,69 6,75 6,22 
Vara 
självständig  6,8 7 7 7 5,8 6,6 7 7 6,4 7 7 7 6,41 
 
Bli litad på  7 7 7 7 6,6 7 6,7 5 7 4,6 7 7 6,25 
 
Få erkänsla  6,67 6 7 7 5,33 5,33 7 5,67 7 7 7 6,33 6,17 
Inte bli 
övergiven 6,67 7 7 6,67 5,67 5,67 7 7 7 7 7 7 6,06 
Vara sexuellt 
intresserade… 7 7 1,43 1,43 6,29 5,86 1,86 1,43 5,86 6 7 7 6,48 
 
Vara i konflikt  2,7 1,55 1,4 1,45 3,5 3,7 1,8 1,8 3,05 1,85 2,2 1,3 2,08 
Respons från 
andra:              
 
Älskar mig  5,31 6,15 6,46 6 5,62 4,77 4,23 3,77 3,92 4,85 2,15 2,31 5,43 
 
Är självständig 6,6 6 7 7 4,8 5,6 6,8 6,2 5,2 5,6 6,2 6,2 5,53 
Är sexuellt 
intresserad 6,67 6,67 1 1 6 6 1 1 4 6 7 5 5,72 
 
Sårar mig  1,67 1,67 1,67 1,67 2,67 4 4,33 5 7 4 3,67 5 2,74 
Kontrollerar 
mig  3 3 3 2,8 1,4 2,6 3,8 3,8 5 3,6 3 3,6 2,55 
Har inte 
kontroll… 1 1,83 1,17 1,17 4 5,5 1,83 2,33 4 2,17 1,5 1 2,06 
 
Är orolig 2,5 1,5 1,75 1,75 2,38 2,5 1,25 2,25 3,25 3,25 1 1 2,06 
Respons från 
mig själv:              
Känner mig 
värdefull  5,67 6,39 6,67 6,5 4,94 4,17 4 2,56 3,17 4,89 3,67 3 5,51 
Bryr mig om 
andra  6,5 6,6 6,8 6,6 5 4,9 6,5 4,8 4,7 4,8 5,3 5,7 5,66 
 
Är självständig  4,5 4 6,6 6 4,8 3,6 3,8 3,6 3,3 3,4 4 3,2 4,7 
Är sexuellt 
intresserad 6 6,8 1 1 5 5 1 1 4,6 5,4 7 6,2 5,49 
Känner mig 
orolig 3,46 2,31 1,46 1,42 2,92 4,38 4,19 4,69 5,65 4 4,88 4,23 2,52 
Känner mig 
illa omtyckt 1,75 1,5 1,5 1,75 2,75 4 1,75 5,75 2,75 2,25 1,25 1,75 2,05 
Undviker 
konflikter 6,67 4 3,33 4 1,67 3 7 3 5,33 4,33 6,67 3,67 3,12 
 
Är dominant 1,5 1,5 2 2 2,5 4 1,5 2 2 3 1 1 3,4 
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Bilaga 3. Exempel på frågor/påståenden från IIP-formuläret. 
 
 
Saker som du har svårt för: Frågan kopplas till 

nedanstående domän 
Jag har svårt att…  
 

1. …ta hänsyn till andra människors åsikter Dominerande/kontrollerande 
2. …låta andra veta vad jag vill  Undfallande 
3. …lita på andra människor  Hämndlysten/självupptagen 
4. …säga nej till andra människor  Alltför tillmötesgående 
5. …visa ömhet för andra  Kall/avvisande 
6. …sätta gränser för andra  Självuppoffrande 
7. …komma in i grupper  Socialt hämmad 
8. …låta andra veta vad jag vill  Påträngande/behövande 

 
Saker som du gör för mycket eller för ofta: 
 

1. Jag är för självständig  Dominerande/kontrollerande 
2. Jag är för misstänksam mot andra människor Hämndlysten/självupptagen 
3. Jag låter mig för lätt övertalas av andra Alltför tillmötesgående 
4. Jag håller andra människor för mycket på avstånd Kall/avvisande 
5. Jag är för generös mot andra människor Självuppoffrande 
6. Jag är för rädd för andra människor Socialt hämmad 
7. Jag öppnar mig för mycket för andra Påträngande/behövande  



28 

Bilaga 4. Exempel på synonymer till varje IIP-domäns rubrik 
 
 
 
 
 

 
 
Figur över synonymer till varje IIP-domän. De är tagna från ett arbete som beskriver IIPs teori 
och uppbyggnad (Stiwne och Rosander, 1999). 
 



29 

Bilaga 5. Resultat för CRQ och IIP på gruppnivå 
 
Interpersonella mönster på gruppnivå 
 
Tabell över gruppens svar på CRQ, före och efter gruppverksamheten. Antalet deltagare som skattade en viss 
delskala högst (kolumnen frekvens), rangordningen (vilken delskala som skattats högst, osv, inom varje 
komponent) samt medelvärden för varje delskala. Till sist har medelvärdet på normgruppen lagts in. Observera 
att frekvensen inte summerar till 6 då varje deltagare kan ha skattat flera teman lika högt. Fyra av deltagarna 
svarade på CRQ-formuläret i relation till en manlig partner, de andra två till sina fäder. Tar man bara de fyra som 
svarade i relation till sina partner så ökar medelvärdet avsevärt i dessa kategorier. 
___________________________________________________________________________ 
Delskala               Pos/     Frekvens         Rang               Medel         Norm- 
               Neg    Före    Efter    Före    Efter     Före       Efter     medel 
Min Önskan… 
 

Vara stödjande 
Vara självständig  
Bli litad på  
Få erkänsla  
Inte bli övergiven 
Vara sexuellt intresserad    
Vara i konflikt  
 

 
 

+ Ö 
+ Ö 
+ Ö 
+ Ö 
+ Ö 
+ Ö 
- Ö 

 
 

0          0 
3          5 
5          4 
4          2 
4          4 
2          2 
0          0 

 
 

5          3 
3          1 
1          4 
3          5 
2          2 
6          6 
7          7 

 
 

6,28        6,46 
6,67        6,93 
6,88        6,27 
6,67        6,22 
6,72        6,72 
4,90        4,79 
2,44        1,94 

 
 

6,22 
6,41 
6,25 
6,17 
6,06 
6,48 
2,08 

Förväntad Respons från andra… 
 

Älskar mig  
Är självständig  
Är sexuellt intresserad 
Sårar mig  
Kontrollerar mig  
Har inte kontroll över sig själv  
Är orolig 
 

 
 

+ Ra 
+ Ra 
+ Ra 
- Ra 
- Ra 
- Ra 
- Ra 

 
 

0          0 
2          3 
3          3 
1          0 
0          0 
0          0 
0          0 

 
 

2          2 
1          1 
3          3 
4          4 
5          5 
6          6 
7          7 

 
 

4,62        4,64 
6,10        6,10 
4,28        4,28 
3,50        3,55 
3,20        3,23 
2,25        2,33 
2,02        2,04 

 
 

5,43 
5,53 
5,72 
2,74 
2,55 
2,06 
2,06 

Förväntad Respons från mig själv 
 

Känner mig värdefull  
Bryr mig om andra  
Är självständig  
Är sexuellt intresserad 
Känner mig orolig 
Känner mig illa omtyckt 
Undviker konflikter 
Är dominant 
 

 
 

+ Rs 
+ Rs 
+ Rs 
+ Rs 
- Rs 
- Rs 
- Rs 
- Rs 

 
 

0          0 
2          1 
0          0 
1          4 
1          0 
0          1 
2          0 
0          0 

 
 

3          2 
1          1 
4          4 
5          3 
6          6 
7          7 
2          5 
8          8 

 
 

4,69        4,58 
5,80        5,57 
4,50        3,97 
4,10        4,23 
3,76        3,51 
1,95        2,83 
5,11        3,67 
1,75        2,25 

 
 

5,51 
5,66 
4,70 
5,49 
2,52 
2,05 
3,12 
3,40 

 
Den undersökta gruppen hade liksom normgruppen positiva önskningar på sina relationer. Det är inte någon 
egentlig skillnad mellan gruppens poäng före och efter gruppverksamheten. 
 
När det gäller förväntad respons från andra hade gruppen förväntningar (liksom normgruppen) på den positiva 
responsen ”Är självständig”. De fyra som svarade i relation till partner hade också förväntningar att partnern ”Är 
sexuellt intresserad”. Däremot var den förväntade positiva responsen ”Älskar mig” lägre för deltagargruppen än 
för normgruppen och räknas inte som en förväntan. När det gäller skillnader i svar före och efter 
gruppverksamheten kan man inte se någon tendens (för vissa deltagare har förväntningarna minskat och för 
andra har de ökat - se vidare under resultaten på individnivå, Bilaga 3). 
 
När det gäller förväntad respons från sig själv hade gruppen positiva förväntningar på ”Bryr sig om andra” och 
”undviker konflikter” innan gruppverksamheten. Efter gruppverksamheten uppfylldes inte längre ”undviker 
konflikter” de poäng som behövs för att räknas som en förväntan. De fyra som svarade i relation till partner hade 
förväntningar på ”Är sexuellt intresserad”. En intressant observation är att alla de fyra deltagarna hade just denna 
delskala som den förväntan de skattade högst efter gruppverksamheten, men bara en hade den som högst innan. 
Man kan se att före hade gruppen tre deltagare som skattat negativa förväntningar högst och efter verksamheten 
var det bara en deltagare som hade en negativ förväntan som högsta förväntan.  
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Det fanns en konflikt gällandes självständighet i deltagargruppen. De önskade vara självständiga och förväntade 
sig att den andre var det, men förväntade sig själv inte vara självständiga. Denna konflikt fanns även i 
normgruppen, även om den inte var lika tydlig där. De deltagare som gjorde CRQ i relation till partner hade inga 
konflikter inom de delskalorna som handlar om sexuellt intresse. Gruppens förväntan att själv undvika konflikter 
före gruppverksamheten var inkongruent med önskningar och förväntad respons från andra. Det visade sig dock 
minska så pass att det detta mönster blev kongruent vid eftermätningen. I övrigt stämde önskan och den 
förväntade responsen från andra överens med normgruppen, men undersökningsgruppens respons från själv 
tenderade att ha lite lägre positiva förväntningar och högre negativa förväntningar än normgruppen. Sex av de 
åtta delskalorna inom denna kategori hade dock närmat sig normgruppen vid eftermätningarna. Deltagargruppen 
har också närmat sig medeltalet 4 på Likertskalan när det gäller sina förväntningar på responsen från sig själv. 
De upplevde sig ha fler valmöjligheter kring sin egen respons. Det innebär att deltagargruppen visade en större 
flexibilitet efter gruppverksamheten.   
 
Interpersonella problem på gruppnivå 
 
Deltagarnas interpersonella problem förändrades under den tid de deltar i gruppverksamheten. Bland annat hade 
deltagargruppen mindre spridning på de totala interpersonella problemen och gruppens median låg närmare 
normgruppens medianvärde vid eftermätningen. En tolkning av detta är att deltagargruppen visar upp mindre 
interpersonella problem efter gruppverksamheten. Deltagarnas totala t-poäng illustreras i Figur 2. 
 
Gruppens t-poäng låg mellan 43-67 och denna grupps medianvärde var 57 t-poäng vid gruppverksamhetens 
början. Vid verksamhetens slut låg t-poängen mellan 47-60 och medianen var 55,5 t-poäng. De tre med högst t-
poäng vid föremätningen hade alla lägre t-poäng vid eftermätningen, medan de två med minst t-poäng vid 
föremätningen hade högre poäng vid eftermätningen. Den sjätte deltagaren hade oförändrad t-poäng före och 
efter gruppverksamheten.  
 

 
 
Figur av deltagarnas totala t-poäng, före och efter gruppverksamhet, i jämförelse med normmedian (NM), 
baserat på svaren i IIP-formuläret. 
 
Alla deltagare utom en hade förändrat sin problemprofil (figurer finns under presentationen av varje deltagares 
enskilda resultat). En domän som förändrats hos flera deltagare var Socialt hämmad, som i tre fall hade minskat 
sin roll och i två fall förstorat sin roll i problemprofilen. Hämndlysten/självupptagen hade också förändrats hos 
fyra deltagare, hos tre av deltagarna hade denna domän blivit mer markant och hos en deltagare mindre markant. 
Den undfallande tendensen hade ändrats hos tre av deltagarna, två hade minskat sina drag och en hade ökat den 
tendensen. De andra fem domänerna hade knappt påverkat profilerna hos någon av deltagarna (Självuppoffrande, 
Alltför tillmötesgående, Kall/avvisande. Dominerande/kontrollerande och Påträngande/behövande). 


