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Sten

Verbal lutning
Bra i diskussioner, snabb upp-
fattning av vad andra säger. Ev.
hög utbildning med tränad
analysförmåga. Ej lika “skarp” i
analys av nya situationer eller
ev. tekniska frågeställningar.
Ganska vanligt hos ledare och
hos yrkesgrupper där språket
används analytiskt (t ex jurister,
journalister). Även hos äldre
personer, då verbal förmåga
brukar behållas bra över åren.

Tolkning av kombinationer (stiliserade profiler)

Variant 1Klassisk

Verbal förmåga så stark att
lyfter även g-verb värdet.

Variant 2

Verbal förmåga god, sam-
tidigt som fluida markerat

lägre.

Fluid lutning
Snabb uppfattning i nya, ovana
situationer. Ev. yngre person
eller person med lägre utbild-
ningsnivå eller svenska ej mod-
ersmål, men med god problem-
lösningsförmåga. Förhållandevis
vanligt också hos (tekniska)
specialister.

Variant 1Klassisk

Fluid förmåga så stark att
lyfter även g-verb värdet.

Variant 2

Fluid förmåga god, sam-
tidigt som verbal markerat
lägre. Ev. specifik styrka i
spatial förmåga.

Raka profiler (alt. Genomsnitt)
Nivå på analytisk kapacitet:
Höga värden visar på snabb
inlärning och god hantering av
mer komplexa/strategiska
resonemang. Lägre värden
pekar på mer konkret tänkande
och vikt av att kunna luta sig
emot tidigare erfarenheter vid
beslutsfattande.

MedelHög

Samtliga värden inom gråa
fältet, alt. Genomsnitt 4 - 7.

Låg

Samtliga värden under gråa
fältet, alt. Genomsnitt < 4.

Samtliga värden över gråa
fältet, alt. Genomsnitt > 7.

Oklara profiler
Bör i första hand tolkas som
Genomsnittsvärden enligt
beskrivningar motsvarande
Raka profiler. Kontrollera så ej
varit tekniska problem, slarv
eller missförstånd av 
instruktioner.

Variant 2Variant 1

Tolka endast genom-
snittsvärdet. Komplettering
med andra analytiska test
rekommenderas.

Ev. specifikt problem med
g-verb formatet. Tolka
genomsnittsvärdet alt. som
hög rak profil.
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