
 

 

SPECIFIKATIONER:  
OPTO PERSONLIGHETSTEST 
BIG 5 
.  

 

OPTO är ett flexibelt och prestationsinriktat 
personlighetstest som hjälper företag att bli 

mer effektiva och lönsamma i sina 
rekryteringar.  

OPTO är en av flera lösningar som är 
tillgängliga på Metis. Masters moderna 
plattform för ett effektivt arbetsflöde  

och dataanalys.  

 
LÄR DIG MER OM VÅRA LÖSNINGAR PÅ MASTER.SE  

 

OM OPTO 

OPTO är ett normativt personlighetstest 
baserat på femfaktorteorin som mäter 8 
dimensioner av personligheten relevanta 
för framgång på arbetet.  

OPTO är lämpligt att använda på alla 
nivåer inom en organisation och tar ca 30 
minuter att fylla i.  

 Urval  

 Utveckling av individer och grupper  

 Ledarutvärdering och -utveckling  

 Outplacement 

 Talent management 

 Organisationsutveckling  
 

SPRÅK 

OPTO finns tillgängligt på danska, 
engelska, finska, franska, tyska, norska, 
spanska och svenska.  

Det är möjligt att göra en poängrapport 
tillgänglig för testpersonen omedelbart 
efter ifyllandet. 

TESTANVÄNDNING  

För att använda OPTO krävs att 
administratören är utbildad av Master. 
Intervjuguiden kan användas av personer 
utan certifiering under översyn av den 
certifierande användaren.  

Testning bör alltid följa Masters riktlinjer 
för testanvändande.  

DIMENSIONER OCH 
ASPEKTER 

De dimensioner som mäts i OPTO är: 
Påverkan, Återhämtningsförmåga, 
Samarbete, Leverans, Effektivitet, 
Efterlevnad, Snabbtänkthet och 
Innovation.  

Varje dimension innehåller totalt 2–3 
aspekter som mäter specifika områden. 
Totalt mäts 20 aspekter i OPTO. 
  

SPOTLIGHT 

I rapporten till testanvändare synliggörs 
de områden där kandidaten har 
prioriterat om sina svar flera gånger och 
där det kan vara av vikt att förstå om 
testpersonen gör annorlunda i olika 
situationer. 

  

NORMER 

OPTO har nationella normgrupper för 
Danmark, England, Norge, Sverige och 
USA samt en internationell norm 
bestående av 5000 personer.  

 
 
 

PSYKOMETRISKA 
EGENSKAPER  

RELIABILITET: 

5-10 publicerade studier  

 Median Alpha = 0.81 
 

 Precision ±1 STEN 
 

 Test-retest = 0.85  

 
VALIDITET: 

15-20 studier publicerade 

 Prediktiv validitet (korrelation med 
arbetsprestation) 0.4 
 

 Median konvergent validitet = 0.75 
 

 Faktoranalys av modellen visar 
korrelation med femfaktorteorin 
 

 Förväntad gruppkänslighet upptäckt 
 

 Formuläret är fritt från bias 


