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Om denne rapporten

Denne rapporten er basert på Swift Executive Aptitude, en nettbasert test av evnen til
å resonnere ved hjelp av informasjon presentert i verbale, numeriske og abstrakte
formater.

Resultatene er basert på en sammenligning med en internasjonal gruppe på over 6 000
toppledere og direktører. Resultatene i rapporten presenteres på en Sten-skala fra 1 til
10, der 1 indikerer en svak prestasjon og 10 indikerer en sterk prestasjon på testen.
Feilmarginen som bør tillates før man foretar konklusjoner om forskjeller mellom
poengsummer indikeres av diamantsymbolet.

Når du leser denne rapporten bør du ha i bakhodet at den kun er basert på informasjon
fra denne testen. Den beskriver prestasjonene på akkurat denne testen, og ikke
prestasjonene i arbeid eller studier. Forskning tyder på at ferdighetstester kan gi gode
indikasjoner på prestasjoner i studie- og arbeidsaktiviteter.

Informasjonen i denne rapporten er konfidensiell, og den skal alltid lagres på et trygt
sted.

Informasjonen i denne rapporten vil sannsynligvis gi et riktig mål på egnetheten i 12–24
måneder.

Rapporten er basert på resultatene av den nettbaserte testen som respondenten ble
bedt om å gjennomføre uten tilsyn. Den faktiske respondentens identitet er ikke
verifisert av en testadministrator. Videre testing under tilsyn er anbefalt dersom
testene skal brukes som et ledd i viktige avgjørelser.

Denne rapporten ble produsert ved hjelp av Saville Assessments programvaresystemer
og er elektronisk generert. Saville Assessment garanterer ikke at den ikke er endret eller
redigert. Vi tar ikke noe ansvar for konsekvensene ved bruk av denne rapporten.

Bruk av denne testen er forbeholdt Saville Assessments ansatte, representanter for
Saville Assessment og klienter som er autorisert av Saville Assessment.
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Innføring i vurderingsrapporten
Denne rapporten gir tilbakemelding om svarene fra B. Nilsen på testen Swift Executive
Aptitude.

Total poengsum

Denne testen måler verbale analyser, numeriske analyser og abstrakt resonnement,
som er viktige i mange forskjellige roller i arbeidslivet. Denne delen av rapporten gir
en total poengsum for testen i forhold til sammenligningsgruppen: Toppledere og
direktører (INT, IA, 2021)

Den totale poengsummen indikerer hvor godt B. Nilsen har prestert i testen som
helhet.

Delpoengsummer for egnethetsområder

Delpoengsummene gir informasjon om hvordan B. Nilsen presterte på hver av
deltestene. Resultatmønsteret indikerer relative styrker og svakheter i de følgende
egnethetsområdene:

Verbalt – bedømmer evnen til å forstå, tolke og evaluere skriftlig informasjon.

Numerisk – bedømmer evnen til å forstå, tolke og evaluere numeriske data.

Abstrakt – bedømmer evnen til å forstå sekvenser av mønstre og forhold.

Sammenligning av egnethet og hastighet

Poengsummer for egnethet og hastighet vises for hver av områdene i testen. Disse
poengsummene er sammenlignet i en graf ved hjelp av en Sten-skala fra 1 til 10,
med Sten-verdier i parentes. Hastighetspoengsummen er basert på kandidatens
responstid på spørsmålene vedkommende besvarte, sammenlignet med
gjennomsnittlig responstid på de samme spørsmålene. Hastigheten er angitt fra lav i
bunnen av grafen til høy i toppen av grafen. Egnethet er angitt fra lav på venstre
side av grafen til høy på høyre side av grafen.
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Total poengsum
Denne siden viser den totale poengsummen i forhold til sammenligningsgruppen
Toppledere og direktører (INT, IA, 2021) på en Sten-skala fra 1 til 10.

Poengsum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

To
ta

l Total poengsum (Middels – 38 %)
Presterte bedre enn 38 prosent av
sammenligningsgruppen.

Retningslinjer for tolkning
Sammenligningsgruppe: Toppledere og direktører (INT, IA, 2021)

Sten 1: høyere enn ca. 1 % av sammenligningsgruppen

Sten 2: høyere enn ca. 5 % av sammenligningsgruppen

Sten 3: høyere enn ca. 10 % av sammenligningsgruppen

Sten 4: høyere enn ca. 25 % av sammenligningsgruppen

Sten 5: høyere enn ca. 40 % av sammenligningsgruppen

Sten 6: høyere enn ca. 60 % av sammenligningsgruppen

Sten 7: høyere enn ca. 75 % av sammenligningsgruppen

Sten 8: høyere enn ca. 90 % av sammenligningsgruppen

Sten 9: høyere enn ca. 95 % av sammenligningsgruppen

Sten 10: høyere enn ca. 99 % av sammenligningsgruppen
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Informasjon om egnethet og hastighet
Denne siden viser informasjon om egnethet og hastighet for hvert enkelt område i
testen i forhold til sammenligningsgruppen Toppledere og direktører (INT, IA, 2021).

Delpoengsummer for egnethetsområder
Poengsummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eg
ne

th
et

so
m

rå
de

r

Verbal (Middels – 38 %)
Vil sannsynligvis oppleve arbeid med verbal
informasjon som like enkelt som andre
mennesker.

Numerisk (Middels – 54 %)
Vil sannsynligvis oppleve arbeid med numerisk
informasjon som like enkelt som andre
mennesker.

Abstrakt (Middels – 31 %)
Vil sannsynligvis oppleve arbeid med abstrakt
informasjon som like enkelt som andre
mennesker.

Sammenligning av egnethet og hastighet
  Verbal   Numerisk   Abstrakt

Jobbet i et lavere tempo
enn gjennomsnittet

Jobbet i et høyere tempo
enn gjennomsnittet

Jobbet i et gjennomsnittlig
tempo

H
as

ti
gh

et
 (4

)

 
Egnethet (5)

H
as

ti
gh

et
 (7

)

 
Egnethet (6)

H
as

ti
gh

et
 (6

)

 
Egnethet (5)

Rapport for B. Nilsen Sammenlikningsgruppe: Toppledere og direktører (INT, IA, 2021)
Generert den: 20-jan-2022 Side 5 © 2022 Willis Towers Watson. Med enerett.



Evne til forbedring
Nedenfor er det gitt noen tips til hvordan man kan jobbe med å forbedre evnene sine:

Verbal

• Forsøk å forstå hovedpoengene når du leser aviser og artikler.

• Slå opp betydningen av ukjente ord.

• Les tekstavsnitt og plukk ut viktige detaljer.

• Sammenlign skriftlige argumenter og se etter likheter og forskjeller mellom dem.

• Se på noe du har skrevet og skriv det på nytt på en mer konsis måte.

Numerisk

• Vær oppmerksom på numerisk informasjon når du leser aviser og rapporter.

• Gjør utregninger både med og uten kalkulator.

• Se etter forskjeller, som for eksempel prosentendringer, i numeriske trender.

• Kontroller utregninger som er gjort av andre.

• Ta på deg ansvar som innebærer å arbeide med tall.

Abstrakt

• Jobb med abstrakte materialer.

• Gjennomgå informasjon som presenteres i abstrakte former i bøker og aviser.

• Løs logiske gåter og spill logiske spill.

• Se etter mønstre og forhold i informasjon.

• Øv på å lage diagrammer som representerer forhold, forbindelser og sekvenser.
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Oppsummering av tilgang til nettbasert test (til bruk av
evaluator)

Denne delen av rapporten gir utfyllende informasjon om gjennomføringen av testen.

Første tilgang: 26/01/2021 (10:11 GMT)
Svar lagret: 26/01/2021 (10:29 GMT)
Språk: Engelsk (Storbritannia)
Tilbakestillinger av administrator: 0
Avbrudd utført av kandidaten: 0
Tidsjustering: Ingen
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