
Vi använder personlighetstestet MiNT som en del i vår urvalsprocess. Det 
gör vi för att vi vet att verktyg som exempelvis MiNT gör urvalsprocesser mer 
träffsäkra och rättvisa för de som söker den utlysta tjänsten. Alla personer 
bedöms alltså på samma sätt och bedöms på det som är relevant.

Syfte

MiNT är ett personlighetstest som mäter tre olika egenskaper som vi vet 
spelar stor roll i arbetslivet. Dessa handlar om hur strukturerad och pla-
nerad man är, hur man kommunicerar med andra personer och hur man 
hanterar stress och press.

För den tjänst som du sökt vet vi sedan tidigare att det är väldigt viktigt att 
vara mer åt det strukturerade och planerade hållet till skillnad mot om man 
är flexibel och spontan. Dessutom är det viktigt att följa regler och strukturer 
samt att man trivs i sådana sammanhang. Vi vet också att för den här speci-
fika tjänsten så behöver man också vara stresstålig.

Personer som får liknande resultat som du vid fått det här tillfället brukar 
beskrivas som känslomässigt stabila, pålitliga, samvetsgranna, trevliga och 
målinriktade. Det är också troligt att de kommer anpassa sig helt till sin 
blivande arbetssituation och följa alla organisationens regler och normer.

Personer som får liknande resultat som du fått vid det här tillfället brukar 
beskrivas som de flesta andra när det handlar om känslomässig stabilitet, 
pålitlighet, samvetsgrannhet, trevlighet och vad gäller målinriktning. Troligt-
vis kommer de kunna anpassa sig relativt väl till sin blivande arbetssituation 
och följa de flesta organisationens regler och normer.

Personer som får liknande resultat som du fått vid det här tillfället brukar 
beskrivas som självständiga personer som är mer lättsamma i förhållande 
till uppgifter, mål och regler och hellre arbetar på ett spontant och flexibelt 
sätt.

Vad MiNT är

Varför MiNT 
används i 
rekryteringen

Högt resultat 
(7-10 poäng) 
(delge ej poäng till 
kandidaten)

Genomsnittligt 
resultat 
(3-6 poäng) 
(delge ej poäng till 
kandidaten)

Lågt resultat 
(0-2 poäng) 
(delge ej poäng till 
kandidaten)

MINT - Lathund för återkoppling


