
Mäter integritet
Predicerar kontraproduktiva beteenden



VAD ÄR MINT?
MINT är ett webbaserat personlighetsformulär som predicerar risken 
för kontraproduktiva betenden i arbetet. 

Kontraproduktiva beteenden, ofta benämnda som CWB - 
Counterproductive Work Behavior, syftar till olika sorters medvetna 
beteenden som skadar en organisation. Några exempel är olovlig frånvaro, 
maskning, mobbning, svinn och stöld. 

Kontraproduktiva beteenden är både svåra och dyra att komma tillrätta 
med. De kan resultera i oerhörda kostnader för organisationer och kan 
åsamka bestående skada för varumärket. Även de vanliga, vardagliga och 
minst iögonfallande förekomsterna av CWB - såsom lågt arbetstempo, 
otillåten frånvaro och manipulering - leder till betydande kostnader i form 
av försämrad arbetsmiljö, ineffektivitet, sänkt motivation och bristande 
samarbete. 

Genom att använda MINT i ett tidigt skede effektiviseras urvalsprocessen 
och du undviker felrekryteringar. 

NYTTA
Trots vetskapen om de skador och kostnader som kan orsakas av 
kontraproduktiva beteenden är det få organisationer som satsar på 
förebyggande åtgärder. Proaktiv riskhantering innebär att du redan 
vid urvalsskedet väljer bort kandidater som som uppvisar låg grad av 
integritet. 

Personer med låg poäng på MINT bedöms generellt som mindre effektiva, 
och tenderar att uppvisa olämpliga beteenden såsom olovlig frånvaro, 
opassande uppträdande och ansvarslöst förhållningssätt till regler och 
föreskrifter.

Personer med hög poäng på MINT bedöms generellt som högpresterande, 
både i hanteringen av arbetsuppgifter och arbetsrelationer.



• Screeningverktyg

• Utvecklat för urval

• Predicerar risk för CWB 
(Counterproductive Work 
Behaviour)

VAD MÄTER MINT? 
MINT har sitt ursprung i Femfaktormodellen, den mest beforskade och empiriskt 
understödda modellen för att beskriva personlighet. 

MINT mäter egenskaper kopplade till integritet och predicerar främst risken för 
kontraproduktiva beteenden i arbetet men även motsatt, sannolikheten för god 
arbetsprestation. 

• Testtid: ca 15 min

• Tillgängligt på 12+ språk 

• Certifierat av DNV GL

KORT OM MINT
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OM ASSESSIO 

Assessio har en lång historia av att utveckla vetenskapligt förankrade testverktyg och 

tjänster för urval och utveckling av personal. 

Verksamheten grundades 1954 av Svenska Psykologförbundet och är idag Nordens 

ledande företag inom arbetspsykologisk testning med en etablerad internationell 

verksamhet.

Vår strävan är att skapa effektiva och välmående organisationer. Vi arbetar nära våra 

kunder och hjälper till att säkerställa att processer och beslut grundar sig på relevan-

ta, objektiva fakta. 

Hos oss arbetar erfarna konsulter, legitimerade psykologer och psykometriker. Till-

sammans med våra kunder utvecklar vi lönsamma organisationer och bidrar till ett 

mer transparent och rättvist arbetsliv.


