
Måler integritet
Predikerer kontraproduktiv atferd



HVA ER MINT?
MINT er en web-basert personlighetstest som predikerer risiko for 
kontraproduktiv atferd på jobb.

Kontraproduktiv atferd, ofte referert til som CWB - Counterproductive Work 
Behavior, viser til ulike typer bevisst atferd som kan være skadelig for en 
organisasjon. Eksempler inkluderer uautorisert fravær, mobbing, svinn og tyveri.

Kontraproduktiv atferd er både vanskelig og kostbart å rette opp. Det kan føre til 
enorme kostnader for organisasjoner og kan forårsake permanent skade på 
merkevaren. Også vanlige, hverdagslige og de minst merkbare forekomstene av 
CWB - for eksempel lavt arbeidstempo, uautorisert fravær og manipulasjon – kan 
føre til en betydelig kostnad i form av forverret arbeidsmiljø, ineffektivitet, 
redusert motivasjon og manglende samarbeid.

Ved bruk av MINT i en tidlig fase av rekrutteringen effektiviseres utvelgelses-
prosessen og du unngår å rekruttere feil personer.

NYTTE

Til tross for kunnskapen om de skader og utgifter som kan være forårsaket av 
kontraproduktiv atferd, er det få organisasjoner som har fokus på forebygging. 
Proaktiv risikostyring betyr at du allerede i utvelgelsesfasen velger bort 
kandidater med en lav grad av integritet.

Personer med lave resultater på MINT kan generelt være mindre effektive, og kan 
ha en tendens til å utvise uønsket atferd som uautorisert fravær, upassende 
oppførsel og uforsvarlig tilnærming til regler og forskrifter.

Personer med høye resultater på MINT ses generelt på som høytpresterende, 
både i håndtering av oppgaver og arbeidsrelasjoner.



• Screeningverktøy

• Utviklet for utvelgelse

• Predikerer risiko for
kontraproduktiv atferd

HVA MÅLER MINT? 
MINT har sin opprinnelse i Femfaktormodellen (big 5), metoden det er mest 
forsket på og med høyest empirisk støtte, for å beskrive personlighet.

MINT måler egenskaper knyttet til integritet, og predikerer først og fremst 
risiko for kontraproduktiv atferd på jobb, men også det motsatte, 
sannsynligheten  for god jobbprestasjon.

• Testtid: ca 15 min

• Tilgjengelig på 12+
språk

• Sertifisert av DNV-GL 

KORT OM MINT



OM ASSESSIO 
Assessio er Nordens ledende leverandør av arbeidspsykologiske tester og en konsulent-
organisasjon med fokus på Human Capital Management. Selskapet har en lang historie med å 
utvikle forskningsbaserte verktøy for utvelgelse og utvikling. Virksomheten ble startet i 1954 
av det svenske Psykologiforlaget, og har siden den gang utviklet seg til et internasjonalt 
testselskap og en moderne HR konsulentorganisasjon med virksomhet i Sverige, Norge og 
Finland. Assessios tester er tilgjengelig i over 30 land rundt om i verden.

Vårt mål er å skape effektive og vellykkede organisasjoner. Vi samarbeider tett med våre 
kunder og bidrar til å sikre at prosesser og beslutninger er basert på relevante, objektive fakta.

Hos oss jobber erfarne konsulenter, psykologer og psykometrikere. Sammen med våre kunder 
utvikler vi lønnsomme organisasjoner og bidrar til et mer transparent og rettferdig arbeidsliv.
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