
Performancebaserade 

personlighetstest
Personlighetsdiagnostik för 2020-talet



Performancetester för utredning av personlighet

Samspelet mellan beprövade/beforskade metoder och god metodik

Klassiska personlighetstest – Rorschach, Wartegg, TAT m fl

+ Lång historik – artiklar, studier, litteratur. Olika typer av forskning som belyser 

metoderna på olika sätt. Strukturerad administration. Strukturerade 

tolkningssystem (koder, beräkningar). 

- Komplicerade att lära sig. Kräver att klinikern har en god teoretisk grund och en 

god förmåga att etablera en stabil allians med sin testperson. Test för psykologer



Vad är performancebaserade 

personlighetstester?

► Performancetester av personlighet, är testmetoder där en person skall 

utföra en uppgift som är "utformad för att få fram information om 

personligheten i handling (personality in action)" (Viglione, 2010). 

► Kan vara att avsluta en mening, rita klart 

en påbörjad teckning, berätta en historia 

eller beskriva en bild. 

► Testpersonen behöver förlita sig på sig själv 

för att lösa den

► Ger stort utrymme för egen, personlig tolkning och bearbetning av 

informationen. 



Performance-baserad testning

”in vivo experiment”

► Standardiserat material och standardiserad administration gör 
jämförelser möjliga

► Vad brukar vanligtvis hända? (intervju-självskattning) jmf Vad hände 
nu? (experiment)

► Även om material och situation är standardiserade är varken 
psykologen/testaren eller klienten/patienten det!

Situationen är både unik och generaliserbar

Ger kvantitativa data som går att jämföra med normgrupp

Ger kvalitativa data  - samspel, motivation, uppmärksamhet, 
självkänsla osv



Test av hur individen uppfattar, skapar 

och organiserar sin verklighet
100 år av performancetester

Rorschach och wartegg är några av våra äldsta 

tester, 

Syftade till att framkalla och fånga omedvetna 

tankar eller känslor som påverkar perception och 

inre meningsskapande processer. 

Projektion Apperception

Nu ser vi att projektion förekommer men bara ibland 

som ett symtom bland andra.



Work in progress

Successivt har de ursprungliga normerna för administration, 

scoring och tolkning, utifrån forskningsstudier ersatts av mer 

reliabla och mer valida system för scoring och utvärdering.

Förfinats i takt med utveckling av teorier och 

forskning på resultaten. 

Rorschach ett av de mest välbeforskade 

testerna. Efter Mihuras metaanalys 2013 

konsensus om testets förmåga att fånga upp 

tankestörningar. Även tidigare kritiker har 

accepterat detta



Varför använder vi … ?

► Testmetoderna bjuder in till unika lösningar som syftar till att visa 

något om respondentens särskilda  livserfarenhet. Lösningarna 

begränsas inte till 2, 4, 5 eller 7 svarsalternativ. 

► Innebär utmaningar för både forskaren och klinikern! 

► Metoder för psykologer 

► Ska användas när behovet av fördjupad förståelse behövs för ex vis 

behandlingsplanering, riskbedömning



Välj rätt metod för det du vill veta!

Vill vi förstå en persons inre värld, känslor, tankar och sådant 
som skapar ett lidande för hen, som kan vara svårt att förstå 
både för klienten och hens omvärld, räcker sällan självskattning 
och intervju. 

”We aren´t interested in what the patient can tell us; we are 
interested in what he can´t and doesn´t know how to tell us” (sid 

20, Bram & Peebles)

►Rorschach och Wartegg, och andra performancebaserade 
metoder besvarar inte frågan: ”Vilka symtom har personen?” 

De hjälper dej att förstå vilken person det är som har symtomen. 



Varför använder vi … ?

Hur uppfattar… ? Svepande, detaljerat, selektivt

Hur skapar mening … ? Ungefär som andra eller väldigt eget

Vilka teman är dominerande och styrande? Inre mönster som påverkar 
bearbetningen. 

Hur kan personen hantera affekter och impulser? Affektreglering, kontroll, 
psykologiska försvar, 

Hur självständig eller beroende är personen, hur påverkbar, hur medveten? 
Hur kan vi förvänta oss att personen kan tillgodogöra sig en behandling?



Varför använder vi … ?

► Performancetester kan också användas terapeutiskt (TA, CA)

► Genom performancetester kommer personligheten till uttryck på ett 

sätt som inte kräver förmåga att förstå och beskriva sig själv i ord, 

vilket ger en möjlighet att få syn på sig själv och se både sina 

problem och sina styrkor med nya ögon. 

► Berätta något de inte själva kan berätta



Varför använder vi … ?

Performancetster kan ibland vara det enda sättet att i en utredning 

upptäcka och förstå viktiga psykologiska problem och dysfunktioner, som till 

exempel vid dissocierade tillstånd, inklusive trauam och utvecklingstrauma 

(Finn, 2007). 

”Despite criticism about what is wrong or lacking in the Rorschach, 

advocates of the CS and R-PAS have steadfastly demonstrated the scientific 

validity of the Rorschach in assessing psychotic phenomena”. (Kleiger, J.H., 
2017, s. 280). 2015



När och hur använder vi … ? 
Intervjuer och skattningar

Ofta används enbart skattningsskalor för bedömning.  

Att fråga klienten och andra runt omkring med intervju och 

självskattningsformulär kan räcka för att ställa en psykiatrisk 

diagnos. 

De metoderna är ofta korrelerade mot psykiatriska 

diagnoser – ger en vink om inom vilken psykiatrisk grupp en 

individ sannolikt befinner sig.

Forskningen visar dock även att kliniker som baserar sina 

bedömningar på en enda metod löper ökad risk att dra 

felaktiga slutsatser. (Meyer et al, 2001, Am Psychologist, p 150)



När och hur använder vi … ? 
Performancetester används alltid inom ramen för en  

flermetodsutredning

Det är en evidensbaserad 
utredningmetodik där vi 
väljer olika typer av metoder 
för att samlar olika typer av 
data - designade att 
undersöka samma konstrukt. 
(Evidenced Based Psychological 
Assessment Bornstein JPA, 2017)



Klassificering av mätmetoder

STANDARDISERADE 
MÄTMETODER

skattnings-
skalor

själv-

skattningar

informant-

skattningar

performance
baserade

maximal 

performance

typisk 

performance

Välja tester baserat på:

Konstruktvaliditet

Inkrementell validitet

Evidens



Hur använder vi … ?
Resultaten trianguleras utifrån olika konstrukt för att få en 

helhetsbild av fungerande och SEN görs rekommendationer

SAMMAN-
FATTNING

PROGNOS

DIAGNOS?

REKOM-

MENDATION

ÅTER-

KOPPLING

KOGNITIVA 
funktioner

förmåga/hinder

RESONERANDE

realitetstestning

AFFEKTREGLERING

mentalisering, 
försvar

JAG OCH ANDRA
anknytning, 

identitet, 
självkänsla

själv-

skattningar

informant-

skattningar

maximal 

performance

typisk
performance



Rorschach Performance Assessment System



Hermann Rorschach (1884-1922)
►Schweizisk psykiatriker, arbetade bl a med Bleuler

►Skrev psykoanalytiska artiklar på 10-talet

►”Psychodiagnostik” publicerades 1921 – en undersökning 

av perception av mångtydiga stimuli; primärt en metod för 

att diagnostisera schizofreni

Rorschachmetoden: ett 
perceptuellt-kognitivt test

Personality in action



Utvecklingen efter H. Rorschach

►På 30-talet ökade intresset för metoden och flera olika kodnings- och 
tolkningssystem utvecklades

►I Europa 

• Evald Bohm (andra liknande test: Behn, Zulliger)

• Olika nationella varianter av kodning, tolkning och administration

►I USA:

• Beck och Hertz: normdata-insamling, jämförde grupper

• Klopfer, Rapaport, Schafer: psykodynamiskt-psykoanalytisk användning/tolkning

• Piotrowski: neuropsykologisk användning/tolkning





The Comprehensive System (CS) 
John Exner (1928 – 2006)

►Jämförde olika Rorschachmetoder

Slutsatsen var: Det finns inte en Rorschach-metod utan 
fem olika test!

Ville veta:

1: Vilken metod var mest stabil (reliabel, systematiskt 
utprövad)?

2: Vilken metod var mest användbar kliniskt  (validitet)? 

►Första boken kom 1969

►The Comprehensive System 1974



Rorschach 
Performance 

Assessment System
Mihura et al, (2012, August 27), The Validity of Individual Rorschach Variables: Systematic 
Reviews and Meta-Analyses of the Comprehensive System, Psychological Bulletin

R-PAS-metoden är 

+ enklare att lära sig än CS

+ tydligare koppling mellan rorschachbeteendet (svaren som ges) och 
personlighet/beteenden i vardagen

+ förenklad, mer strukturerad administration vilket ökar testets stabilitet

+ Färre kodningskategorier



Hur går det till?
Standardiserad administration
►Samma tavlor presenteras i samma ordning med samma instruktion

►Sitta sida vid sida. Allt som sägs dokumenteras ordagrant. 

►Proceduren genomförs i två steg: Först testningen: 

►”Vad skulle det här kunna vara?” 
►Sedan en genomgång av svaren där förtydliganden görs för att rätt kunna koda 

varje svar. 

►Vad såg tp? Var i tavlan såg hen sitt/sina percept? Vad var det som gjorde att det 
såg ut som …?



Rorschachsvaret = det 
verbala innehållet

För samtliga rorschachsvar:

Vad? Var? Vad var det som gjorde att..? kodas utifrån specifika kategorier. 

Excellent interbedömarreliabilitet för de flesta koder (ICC eller kappa: .82-.91, > .74 är excellent, > .59 
är bra).

Framkommer ibland, i vissa rorschachsvar:

Särskilda innehåll och teman; aggressivt innehåll, depressivt innehåll, relationellt innehåll, 
kognitiva felslut, orealistiska innehåll osv: 

Även detta är specifika kategorier med tydliga riktlinjer för kodningsbeslut. 



Svaren kodas och ”belastar” olika 
kategorier och konstellationer

Kategorier:

1. Svarsbeteenden

2. Engagemang och kognitiva 
processer

3. Perception och tänkande

4. Stress – ångest

5. Själv och andra

►Konstellationer

1. Komplexitet

2. Tankestörningsindex

3. Vigilans

4. Suicidalitet

5. Traumaindex

6. Intellektualiseringsindex

7. Uppfattning om 
andra/relationellt index
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Warteggs teckningstest

Ehrig Wartegg (1897-1983) Tysk psykolog, skapade testet 1926, beskrev 
det i sin avhandling från 1939

Själva testet omsorgsfullt framforskat utifrån bl a gestaltpsykologiska 
principer. Också inspirerad av mysticism, psykoanalys och modern 
konst

Levde under två totalitära diktaturer som 
begränsade tillåtna psykologiska teorier, 

Trots det mycket populärt kliniskt men först 
de senaste trettio åren mer av strukturerad 
metodik och ackumulerad forskning.



Testet består av 8 rutor som alla innehåller en liten figur. Uppgiften är att i varje ruta, i 
valfri ordning rita en föreställande teckning där figuren ingå. 
Wartegg ville skapa ett enkelt test. Figernerna är omsorgsfullt ¨framforskade utifrån så 
enkla som möjligt kvantitativt men så rika som möjligt kvalitativt. 
Grafo-motoriskt test (Mattlar 2000) 
Stimulus-attribution Test (Bornstein 2007)



Crisi Wartegg System

Alessandro Crisi har utvecklat ett strukturerat scoringsystem byggt på principerna 
för scoring och kodning av rorschachtestet. Manual 2018.

Standardiserad administrering

strukturerade principer för kodning

jämförelse med normgrupper

olika kodningskategorier ”laddar” på 
olika index.



Crisi Wartegg System
De viktigaste scorinvariablerna:

►Evokativ karaktär – stimulus förmåga att frammana ett visst område, 
eller sfär, och omvänt personens förmåga att engagera sig i ett visst 
område (ex socialt, tillgång på energi, förmåga till saklighet och 
realism)

►Affektiv kvalitet – den känslomässiga laddningen som området har 
för personen

►Ordningsföljd – väljer eller undviker personen det området

Redan här en rad indikationer på styrkor, svårigheter eller teman

Grafomotoriskt också indikationer om spänning, kontroll, impulsivitet



Evokativ karaktär OLIKA SVARSNIVÅER

Ruta
Nivå I 

perception

Nivå II 

evokativ karaktär

Nivå III 

externalisering

Nivå IV 

projektion

1 En punkt mitt i rutan Centralitet, relevans Självvärdering

Mycket 

individualiserat 

innehåll eller 

omedveten dynamik

2 En vågformad linje Livskraft, rörelse Kvinnliga objektrelationer

3
Tre progressiva linjer med 

ökande höjd
Riktning, framåtskridande Tillgänglig energi

4 En liten svart fyrkant Stabilitet, tyngd Manliga objektrelationer

5
Två vinkelrät motstående 

linjer

Överkomma hinder/ 

blockering
Aggressiv energi

6 Två linjer i rät vinkel Struktur, syntes
Relation till verklighet, 

rationalitet, planering

7 Nio prickar i en halv cirkel Finkänslighet, behaglighet Libidinös energi

8 En böjd linje vänd nedåt Rundhet, fullbordande Sociala färdigheter



Index Allmän tolkningsinnebörd

Evocative Character (EC+%)

Sdekvat perception och associativa funktioner; Anpassning till konventionellt tänkande; Intakt verklighetstestning; förmåga att relatera till omgivningen; 

Känslighet och mottaglighet för omgivningen

Affective Quality (AQ+%)

Övergripande förmåga att vara i kontakt med känslor/affekter; Typ av affekt som karakteriserar klientens liv; Närvaro/avsaknad av bortträning; 

samstämmighet med miljön; tecken på depression, intresse för mellanmänskliga relationer, tillgänglig energi

Form Quality (FQ+%) Kvalitete på kognitiva processer; Tillräcklig realitetstestning; Förmåga att relatera till miljö; Omdöme; Medveten självkontroll

Affective Stability Index (A/F) Dynamiken i personlighetsstrukturen; Affektiv balans/känslomässig stabilitet; Rationella tankeprocesser; Extraversion vs. Introversion; Självkontroll; Mognad

Popular Percentage (P%) Verklighetsanpassning; Konventionellt/konformistiskt/mainstream tänkande

Popular with Good Form (P+%) Förmåga att representera verkligheten; Kvalitet i anslutning till mainstream tänkande; Förmåga till adekvat realitetstestning

Original Percentage (O%) Kreativitet/individualitet; Intressen och allmänna kunskapsresurser

Original with Good Form (O+%) Kreativa förmågor förankrade i verkligheten; Tankestörning eller bisarrt tänkande

Index of Inner Tension-1 (IIT-1) Övergripande inre ångest, otillräcklighet och känslomässig spänning; ångesttillstånd

Impulsivity Index (IM) Förmåga att kontrollera tankar, känslor och beteendemässiga impulser; Inre konflikter och ångest

Anxiety Index (AI) Indikerar betydande ångesttillstånd; Grad till vilken ångest kan hanteras

Index of Inner Tension-2 (IIT-2) Grad av flexibel personlighetsintegration och struktur; Karaktärsdrag

Wartegg Index of Psychopathology (WIP) Möjliga korrelat av personlighet och fungerande, inklusive anknytningsstil, symptom, styrkor, personlighetsdrag och diagnoser

Movement Ratio (M/m)

Tänkte produktivitet; Energi nivå; Sexuell identifiering; Allmän nivå av kognitiv funktion; Internaliserad spänning/ångest/osäkerhet; Introspektiv förmåga; 

Försvar; Nivå av generell mognad

Primary Contents

Intressen, Bekymmer, Svårigheter, Styrkor, Flexibilitet i tänkande; Fokus för kognitiva energier; Benägenhet att engagerasig i behandling/förändring; 

Övergripande energi/kognitiv ansträngning

Special Scores Tanke produktivitet och kognitiv nivå; realitetstestning; Tankestörning; Negation affekt påstår; Psykiska chock; Känslomässig konflikt



Psykos i Rorschach



Psykos i utredning

► Flermetodsutredningar

► Stadigvarande psykotiskt funktion

► Brott med en delad verklighet

► Udda sätt att tänka och resonera 

(stört tänkande)

► Även hallucinos, förvirring, 

beteendestörning

► Olika diagnosområden

► Funktion är primärt (diagnos 

sekundärt)

Personlighetsstörning

ar och affektiva 

tillstånd

Organiska, 

neurologiska och 

neuropsykiatriska 

tillstånd

Schizofreniforma 

psykoser

Dissociativa och 

posttraumatiska 

störningar



Psykos i Rorschach

► Inledningsvis kopplat till ”det nya begreppet” Schizofreni (Bleuler, Jung, Rorschach)

► Herman Rorschach själv fokus på perceptuella aspekter 

► ”Distans till tavlan” ett viktigt övergripande perspektiv av Rapaport

► Från detektion av schizofreni mot bedömning av störning i tankeprocesser 

(Rapaport-modellen, TDI, Pripro m.fl)

► Val av ett antal väletablerade mått av tankestörning till Exners Comprehensive

System (R-CS) som väsentligen kvarstår i R-PAS



TACK!

www.personlighetsbedomning.se/psykologikonferenser-referenser-och-kontaktuppgifter/

Erik Hammarström, erikhammarstrom@regionorebrolan.se Universitetssjukvårdens 

forskningscentrum (UFC), Örebro och Allmänpsykiatrisk öppenvård Lindesbergs lasarett

Malin Holm, maline.holm@gmail.com, Sahra AB, lärare Wartegg

Cecilia Kallenberg, cillakallenberg@gmail.com, lärare Rorschach

Andrea Rovira andrea.roviratorres@skane.se Cancerrehabiliteringsmottagningen, SUS Lund
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