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Sammanfattning 

 

GamTest är ett självtest för tidiga indikationer på spelberoende som är utvecklat av Sustainable 

Interaction. Testet består av 15 frågor över 5 olika problemdimensioner, denna uppsats fokuserar på 

att förkorta detta test samt undersöka skillnader mellan exempelvis kön och ålder.  

Statistiska metoder som används är Cronbachs alfa, konfirmativ faktoranalys samt olika typer av 

multigroup-analyser.  

Resultatet av analyserna visar att antalet frågor i testet kan förkortas till 13 stycken utan att 

tillförlitligheten förändrades negativt. En modell med 13 frågor visade även på en bättre 

modellanpassning i den konfirmativa faktoranalysen jämfört med den ursprungliga modellen. 

Anpassningen förbättras ytterligare med 11 frågor men denna modell har en något lägre reliabilitet. 

Detta betyder att respondentens tid för testet kan förkortas utan att pålitligheten försämras. 

Multigroup-analyser visar att spelproblem definieras olika för kön och för ålder.  

Flera frågor stämmer överens med de som finns i ett annat välkänt mätinstrument för spelproblem, 

Problem Gambling Severity Index, men i GamTest finns frågor som handlar om problem med 

konsumtion i tid vilket saknas i det förstnämnda. Överlag så är testen annars väldigt lika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

GamTest is a self-test developed by Sustainable Interaction with the purpose of detecting early 

indicators of gambling addiction. This test consist of 15 questions divided within 5 different problem 

gaming areas. This thesis will focus on shortening the test without losing any of the test’s reliability 

and will as well investigate the effects of gender and age.  

The statistical methods used to accomplish the goals of this thesis are Cronbach’s alpha, confirmatory 

factor analysis and multigroup models.  

The result of these analysis shows that the number of questions in GamTest can be reduced from 15 

to 13 without sacrificing the reliability of the test measured by Cronbach’s alpha. A model with 13 

questions also shows a better fit compared with the original of 15 questions according to the 

confirmatory factor analysis. The validity of the model is even better with only 11 question but it comes 

with a loss in reliability. This means that the test can be reduced and will save both the respondent 

time taking the test. 

Multigroup models show differences in variance between groups made up of gender and age, this 

indicates a difference in the way the groups are to be measured.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Förord 

Denna uppsats är ett examensarbete i statistik vid Linköpings universitet. Uppdragsgivaren är 
Sustainable Interaction AB. 
  
Stort tack till vår kontaktperson på Sustainable Interaction, Jakob Jonsson som har varit snabb på att 
svara på frågor och funderingar samt tillhandahållit och klargjort datamaterialet.  
 
Vi vill tacka vår handledare Linda Wänström för feedback och stöd i återkommande möten. Vi vill även 
tacka opponenterna Viktor Hidsjö och Steven Stenquist för värdefulla kommenterar och förslag på 
förbättringar av uppsatsen. 
  



Begrepp 
 

Validitet Ett mått som avser att det man mäter är relevant i sammanhanget. Det handlar om att 
mäta vad som avses att mätas.   
 
Reliabilitet Ett tests pålitlighet. Graden av reliabilitet hos en viss mätmetod har att göra med hur väl 
upprepade mätningar av samma objekt överensstämmer med varandra oavsett hur väl de var för sig 
överensstämmer med det sanna värdet.  
 
Latent variabel En bakomliggande variabel som inte går att observera. Denna variabel är ett 
samlingsbegrepp för en grupp observerade variabler och mäts i kombination av dessa. Detta beskrivs 
även som en faktor eller dimension i denna uppsats. 
 
Intern reliabilitet Den totala reliabiliteten av alla behandlade frågor oberoende av gruppindelning. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, tidigare studier, etiska aspekter samt avgränsningar i 

uppsatsen.   

1.1 Bakgrund 

Drygt 2 % av den vuxna befolkningen är problemspelare. Definitionen för detta är personer som spelar 
för mer pengar än de har råd med eller börjar spela med allt större summor för att uppleva samma 
känsla av spänning. Det är sedan tidigare konstaterat att män löper större risk att bli spelmissbrukare 
än kvinnor (Littorin, 2016). Även personer i ung ålder har en större risk än äldre att bli problemspelare. 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) var 9 % av personer mellan 16-29 år problemspelare år 2015. 
 
Under de senaste åren så har spel om pengar blivit mer tillgängligt, framförallt tack vare den tekniska 

utvecklingen. Ett av nätspelandets kännetecken är god tillgänglighet vilket ger en hög risk för ett 

potentiellt problemspelande. Men den tekniska utvecklingen ger också möjligheter till att introducera 

förebyggande åtgärder som begränsningar för tid och pengar, ålderskontroll samt diverse självtest 

(Jonsson et al. , 2016).  

Sustainable Interaction är ett företag som tar fram webbaserade utbildningar, behandlingsprogram 
och diagnosverktyg. Företaget är framförallt verksamt inom områdena socialt ansvarstagande, 
beroendeproblematik och psykosocial hälsa (Spelinstitutet, 2017). De har erbjudit hjälpmetoder för 
att motverka spelmissbruk sedan år 1999. För att ta reda på vad som är riskfaktorer för specifika 
spelare utformades ett självtest, GamTest, som finns tillgänglig på diverse onlinespel-hemsidor. 
GamTest fokuserar på spel om pengar på exempelvis casinospel, poker, spel på hästar eller annan sport 
som kan leda till ett spelberoende. 
 
Spelande kan ses som en komplex multidimensionell aktivitet som inkluderar olika sätt, uppträdande 

och motiv. I artikeln ”GamTest: Psychometric Evalutation and the Role of Emotions in an Online Self-

Test for Gambling Behaviour” (2017) bestämdes fem olika dimensioner som beskriver 

problemspelande, dessa inkluderar konsumtion i pengar och tid samt ekonomiska, sociala och 

känslomässiga konsekvenser. I GamTest mäts de fem dimensionerna av 15 stycken frågor med hög 

reliabilitet.  Testet inkluderar även diverse bakgrundsvariabler som kön och ålder. Att testa om det 

finns skillnader mellan olika grupper kan vara problematiskt i faktoranalysmodeller. Mätinvarians är 

ett begrepp som betyder att en modellstruktur kan antas vara samma för olika grupper, variansen för 

dessa är densamma.  Om detta antagande inte håller så mäts skalan på olika sätt vilket inte gör det 

möjligt att jämföra grupperna (Gregorich, 2006).   

Långa enkäter och test med många frågor kan vara ett problem. Det finns flera orsaker till varför det 

är önskvärt att förkorta sådana. För det första fås ofta en högre svarsfrekvens vilket är viktigt för att få 

ett tillräckligt stort stickprov för att kunna spegla populationen. Ett kortare test ger också en högre 

kvalitet på svaren. Det vill säga att man fångar upp en större del av populationen som ger färre antal 

saknade värden och större variation i svaren vilket bidrar till en högre validitet. Studier har visat att 

respondenten blir mindre tålmodig desto längre enkäten pågår och detta hotar validiteten i resultatet 

(Allen, 2016). 
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1.2 Tidigare studier 

Sustainable Interaction har tidigare skrivit en artikel där de undersökte dimensionaliteten i data med 
dels en explorativ faktormodell och dels en bifaktormodell. Detta är statistiska modeller som används 
för att förklara ett antal uppmätta variablers samvariation via ett mindre antal bakomliggande tänkta 
variabler, faktorer (Andersson & Uludag, 2014). Målet med den studien var att jämföra frågorna som 
utvecklades i GamTest med ett annat mätinstrument, Problem Gambling Severity Index (PGSI). Detta 
gjordes för att validera frågorna i vardera test och se hur väl de stämde överens med varandra. PGSI 
är ett test som mäter spelberoende och risk för spelberoende. Syftet med testet var att även kunna 
fånga upp sociala faktorer och se spelberoende utifrån ett helhetsperspektiv (Folkhälsomyndigheten, 
2016).  
 
I en studie från 2009 där man utvecklade ett självskattningsinstrument som kan mäta kommunikativ 

förmåga i fyra faktorer lyckades man minska antalet frågor i enkäten från 133 till 78. På så sätt lyckades 

man gallra bort en del problematiska frågor i enkäten och den interna reliabiliteten i formuläret ökade 

(Bergström & Due, 2009). Med samma metod kommer denna uppsats att undersöka om reliabiliteten 

i testet kan ökas när antalet frågor reduceras.  

En tidigare studie vid Linköpings universitet visade att kvinnor i åldersgruppen 18-29 år generellt sett 
har en högre sannolikhet för att vara i riskzonen för ett spelberoende och det ska vidare undersökas 
om gruppernas problemspelande definieras olika. I samma studie konstaterades att spelformen 
“Övriga spel” hade en högre risk för spelberoende jämfört med övriga speltyper (Söderlind, 2015). 
 

 

1.2.1 Dimensioner 
 

Spelproblem eller indikationer på spelberoende kan delas upp i olika problemområden. I artikeln 

”GamTest: Psychometric Evaluation and the Role of Emotions in an Online Self-Test for Gambling 

Behaviour” bestämde Jonsson et al. (2017) en femfaktormodell som lösning och det är dessa faktorer 

som även denna uppsats kommer utgå ifrån i de analyser som görs. Dimensionerna mäts av ett antal 

observerade frågor i testet och ger fem olika grupper eller typer av problemområden som har bestämts 

till:  

- OCT – Overconsumption Time, Konsumtion i tid.  
- OCM – Overconsumption Money, Konsumtion i pengar. 
- NCM – Negative Consequences Money, Ekonomiska konsekvenser.  
- NCS - Negative Consequences Social, Sociala konsekvenser.  
- NCE - Negative Consequences Emotions, Känslomässiga konsekvenser.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utreda huruvida antalet frågor i GamTest skulle kunna förkortas och i sådana 
fall vilka frågor som ska behållas som bästa indikatorer. Testet ska alltså utvärderas med avseende på 
reliabilitet och validitet.  
 
För att ge uppdragsgivaren underlag att utveckla sina metoder undersöks om enbart resultatet av 
självtestet definierar vilken form av hjälp en problemspelare är i behov av. Det testas därför även om 
det finns några skillnader i dimensionerna mellan bakgrundsvariabler och därmed undersöka om 
problemspeladet definieras olika för exempelvis olika åldrar och kön.    
 
 

 

1.4 Frågeställningar 

 Är det möjligt att reducera antalet frågor utan att reliabiliteten i faktorerna påverkas negativt? 

 Definieras problemspelande på olika sätt för följande bakgrundsvariabler?  
- Kön 
- Ålder 

 
 

 

1.5 Etiska och samhälleliga aspekter 

Alla test som har gjorts är helt anonyma och svaren lagras på ett säkert sätt. Uppgifterna behandlas 
av Sustainable Interaction och dessa uppgifter behandlas enligt de grundläggande kraven i 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204, Personuppgiftslag). Denna lag skyddar människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.  

 
 

1.6 Avgränsningar 

GamTest har funnits tillgängligt i Sverige, Norge, Finland och Danmark men det finns ingen variabel 

som visar vilket land varje enskilt svar tillhör. En avgränsning om att inte jämföra skillnader mellan olika 

länder har därför gjorts. Därför är resultatet också bara representativt för länder i denna del i världen 

och kan vara annorlunda för resten av världen.  
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2 Data 
 

Följande kapitel beskriver hur datamaterialet ser ut och vilka variablerna är. Bortfallshantering beskrivs 

även kortfattat.  

2.1 Beskrivning av data 

Datamaterialet kommer från ett webbaserat självhjälpsprogram som hjälper folk att minska eller helt 
avstå från spel om pengar, frågorna i testet visas i tabell 2.  Datan kommer från ett online-självtest 
med 15 olika frågor på en svarsskala 0-10, instämmer inte alls till instämmer helt. Testet finns 
tillgängligt på diverse spelbolags hemsidor som exempelvis Svenska Spel där man klickar sig vidare till 
”Spelkoll”. Frågorna är formulerade som påståenden om hur den svarande har upplevt sitt spelande 
under de senaste tre månaderna. 

 
I testet finns också bakgrundsvariabler som kön, ålder, spelfrekvens och huvudsakligt spel. Testen är 
gjorda under första kvartalet 2016 och antal svarande är cirka 98 000 men bland dessa finns en del 
saknade värden i form av ofullständiga test. Antal test med fullständiga svar är 48 609 stycken och det 
är bara dessa som används i analyserna.  
 

2.2 Variabler 

I tabell 1 nedan följer en kortfattad beskrivning av bakgrundsvariablerna i datamaterialet.  
 

Tabell 1 - Beskrivning av bakgrundsvariabler 

Variabel Beskrivning 

Kön Denna variabel är kodad som 1 för man och 0 för kvinna. 
Ålder Anges i år där godkända värden är mellan 10 och 99.  
Spelfrekvens Hur ofta den svarande spelar. 7 svarsalternativ. 
Speltyp Vilket spel som den svarande spelar oftast. Begränsat till ett alternativ. 

 

Variabeln Speltyp som var en tilltänkt bakgrundsvariabel i datan kunde inte användas i analysen då 

den bestod av 11 olika alternativ men saknar slumpmässighet eftersom svarsalternativen i testet 

varit fixerade, det vill säga att listan i testet alltid har haft samma ordning. Svarsfrekvensen 

påverkades och detta har lett till att skillnader mellan olika speltyper inte har analyserats.  
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Frågorna för testet med tillhörande dimension visas i tabell 2.  
 

Tabell 2- Frågor i GamTest med tillhörande dimensioner 

Dimension Nummer Fråga 

OCT 1 Ibland spelar jag längre tid än jag tänkt mig. 

OCT 2 Ibland glömmer jag tiden när jag spelar. 

NCS  3 Andra säger att jag lägger ner för mycket tid på spel. 

OCT 4 Jag ägnar tid åt mitt spelande då jag egentligen skulle ha gjort något 
annat. 

OCM  5 Ibland spelar jag för mer pengar än jag tänkt mig. 

OCM  6 Det händer att jag försöker spela tillbaks pengar jag förlorat. 

NCM 7 Det händer att jag satsar pengar på spel, pengar som egentligen skulle 
använts till annat. 

NCM 8 Det händer att jag lånar pengar för att kunna spela 

NCE  9 Jag vill inte berätta för andra om hur mycket tid och pengar jag lägger 
ner på mitt spelande 

NCS  10 Personer i min närhet tycker att jag spelar för mycket. 

NCE 11 Ibland mår jag dåligt när jag tänker på hur mycket jag har förlorat på 
spel. 

NCM 12 Ibland har mitt spelande gjort att jag fått ont om pengar. 

NCE 13 Jag känner mig rastlös om jag inte har möjlighet att spela. 

NCE 14 Ibland mår jag dåligt när jag tänker på mitt spelande 

NCE 15 Mitt spelande gör mig irriterad ibland 
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3 Metod 
Här presenteras de statistiska metoder som har använts i uppsatsen samt vilka programvaror som har 

använts.  

3.1 Statistiska metoder 

3.1.1 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet kan sägas vara tillförlitlighet hos en mätning. Validitet är att man mäter det som man avser 

att mäta. Dessa begrepp illustreras i figurerna nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piltavlan i figur 1 ovan visar hög reliabilitet och hög validitet, prickarna ligger centrerade tillsammans i 

mitten av piltavlan. Man träffar det man vill träffa och med stor tillförlitlighet. I figur 2 ligger prickarna 

tillsammans men missar målet som är mitten av piltavlan. Reliabiliteten är hög men validiteten är låg. 

Utspridda och ocentrerade prickar, figur 4, visar både låg reliabilitet samt låg validitet, målet missas 

och tillförlitligheten är låg.  

 

 

 

 

Figur 1 - Hög reliabilitet & validitet Figur 2 - Hög reliabilitet, låg validitet 

Figur 3 - Låg reliabilitet, hög validitet Figur 4 - Låg reliabilitet & validitet 
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3.1.1.1 Cronbachs alfa 
 

Cronbachs alfa är ett mått på reliabilitet. Det mäter hur konsistent en viss uppsättning frågor mäter en 
specifik dimension eller faktor. Om frågorna i en dimension är helt oberoende från varandra, de är 
okorrelerade, så är Cronbachs alfa 0 och om de korrelerar högt med varandra så är värdet 1. Allmänt 
sett vill man att en reliabilitetskoefficient alltid ska vara högre än 0,7. Om Cronbachs alfa ökar när en 
variabel tas bort så förklaras reliabiliteten i dimensionen bättre av de kvarvarande variablerna, den 
borttagna variabeln mäter inte samma sak. Värdet beräknas alltså på variabler inom dimensionerna 
(Blunch, 2008). 

 
Cronbachs alfa beräknas enligt formeln nedan: 

 

𝛼 =
𝑘 ∗ 𝑐̅

�̅� + (𝑘 − 1)𝑐̅
 

 

(1) 

 

Där k är antalet variabler, 𝑐̅ är medelvärdet för alla kovarianser mellan variabler och �̅� är medelvärdet 

för variansen för variabler (Bland & Altman, 1997). 

Måttet beräknas för varje dimension där en fråga i taget tas bort för att se hur reliabiliteten påverkas. 

Förändringen i reliabilitet med Cronbachs alfa kan bara beräknas på dimensioner som består av tre 

frågor eller fler, i annat fall beräknas reliabilitetsförändringen med Spearman-Browns formel.  

För att bedöma om förändringen i reliabilitet är signifikant beräknas konfidensintervall för värdet på 

Cronbachs alfa där 𝛼𝐿 är nedre gräns och 𝛼𝑈 är övre gräns.  

𝛼𝐿 = 1 − (1 − 𝛼)𝑒𝑥𝑝 {−𝑧𝐿√
2𝑘

𝑛(𝑘 − 1)
} 

 

(2) 

 

𝛼𝑈 = 1 − (1 − 𝛼)𝑒𝑥𝑝 {−𝑧𝑈√
2𝑘

𝑛(𝑘 − 1)
} 

 

(3) 

 

Där 𝑧𝐿 = -1,96 och 𝑧𝑈 = 1,96 vid 95 % signifikansnivå enligt normalfördelningstabell. Om 

konfidensintervallet inte täcker det nya värdet på Cronbachs alfa så är förändringen signifikant (Koning 

& Franses, 2003).  
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3.1.1.2 Spearman-Browns koefficient 
 

För en uppsättning som endast består av två frågor går det inte att använda Cronbachs alfa för att 

beräkna förändringen i reliabiliteten. Istället används Spearman-Browns koefficient (Blunch, 2008) 

som beräknas enligt: 

𝜌′ =
𝑄𝜌

1 + (𝑄 − 1)𝜌
 

 

(4) 

Q är faktorn som testet förkortas med, 𝜌 är reliabiliteten för testet med två frågor som här beräknas 

med Cronbachs alfa. Även här beräknas konfidensintervall för att bedöma om reliabilitetsförändringen 

är signifikant.  

 

3.1.2 Konfirmativ faktoranalys 
 

En konfirmativ faktoranalys är en metod som används för att bekräfta hur bra anpassad en given 

faktoranalysmodell är och om det som avses att mätas faktiskt mäts, validiteten. Det som testas är om 

sambandet mellan indikatorer, frågor, och latenta faktorer ser ut på det sätt som man har en hypotes 

om. Om detta antagande stämmer eller inte bekräftas av olika anpassningsmått. I denna uppsats testas 

alltså hur väl självtestsfrågorna representeras utav de fem dimensionerna av problemspelande.   

Konfirmativ faktoranalys och explorativ faktoranalys använder sig av liknande tekniker. Skillnaden är 

att i en explorativ faktormodell utforskas data och faktorer medan i en konfirmativ modell bestäms 

detta på förhand. En hypotes om antalet faktorer samt vilka uppmätta variabler som hör till vilken 

faktor bestäms av forskare eller personer som har kunskap inom området. 

Den modell som skattas ges på formen: 

𝑥 = 𝜇 + λξ +  δ 
 

(5) 

Där 𝑥 är en vektor av de observerade variablerna, 𝜇 är en vektor av intercepten, λ är en matris 

bestående av faktorladdningar, 𝜉 är vektor med faktorer och 𝛿 är en vektor med feltermer till 𝑥 

(Nilsson Hörnell & Ström, 2014). En generell modell med två faktorer som har två observerade 

variabler vardera visas i figur 5. Det kan även finnas en kovarians mellan faktorerna som i modellen 

representeras av Φ.  
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Figur 5 – Struktur för generell modell i konfirmativ faktoranalys 

 

3.1.2.1 Skattningsmetod 
 

En modell skattas på ett sådant sätt att skillnaden mellan stickprovets kovariansmatris och modellens 

skattade kovariansmatris minimeras. Ju mindre skillnaden mellan matriserna är, desto bättre anpassad 

är modellen. Funktionen som minimeras är:  

𝐹 = 𝑓(𝑺 − �̂�(𝛉)) 
 

(6) 

Där S är stickprovets kovariansmatris och Σ̂(𝜃) är kovariansmatrisen som skattas av modellen. 

Anpassningsfunktionen F kan variera beroende på vilken skattningsmetod som används. Varje 

skattningsmetod har sin egen speciella F-funktion och den vanligaste är Maximum Likelihood.  

𝐹𝑀𝐿 = 𝑙𝑛|�̂�(𝜽)| + 𝑇𝑟[𝑺�̂�−𝟏(𝜽)] − 𝑙𝑛|𝑺| − 𝑝 

 

(7) 

Där Σ̂(𝜃) är den av modellen skattade kovariansmatrisen, S är stickprovets kovariansmatris och p är 

det totala antalet observerade variabler i modellen (Bollen, 1989).  

Maximum Likelihood kräver att data uppfyller vissa antaganden, bland annat multivariat 

normalfördelning och att bryta mot sådana kan leda till fel approximation av standardfel och felaktiga 

anpassningsmått.  

En annan skattningsmetod är Asymptotic Distribution Free Function (ADF). Denna metod är baserad 

på Generalized Least Squares-metoden och den stora fördelen med denna metod är att den inte kräver 

antagande om multivariat normalfördelning. Funktionen som minimeras med ADF skrivs som: 

𝐹𝐴𝐷𝐹 = (𝑺 − �̂�(𝛉))
′
𝑊−1(𝑺 − �̂�(𝛉)) 

 

(8) 

Där W är en vikt baserad på kovarianserna av alla element i kovariansmatrisen S (Hancock & Mueller, 

2006). 
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3.1.3 Normalfördelningsantaganden 
 

För att testa antagandet om multivariat normalfördelning går det dels att titta på de enskilda 

variablernas fördelning för att undersöka om dessa är normalfördelade. En annan metod för att 

undersöka normalfördelning är att titta på dess skevhet och kurtosis. Skevheten är ett mått på en 

populations symmetri där populationen antingen kan vara symmetrisk, skev åt vänster eller skev åt 

höger. Definitionen av kurtosis är desto mer svårdefinierad. En vag definition är att det är ett mått på 

en fördelnings form som anger den läges- och skaloberoende förflyttningen av sannolikhetsmassa från 

en fördelnings flanker (det område som ligger mellan fördelningens center och dess svansar) till dess 

center och svansar (Karlsson, 1999). Formeln för Mardias Kurtosis visas nedan. Detta värde jämförs 

sedan med ett kritiskt värde ur normalfördelning (Cain et al., 2016). 

𝑀𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑠 𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
1

𝑛
∑[(𝑥𝑖 − �̅�)′𝑆−1(𝑥𝑖 − �̅�)]2

𝑛

𝑖=1

 

 

(9) 

Där n är urvalsstorleken, 𝑥 är en vektor med variabler, �̅� är en vektor med medelvärden för variablerna 

och S är urvalets kovariansmatris.  

 

3.1.4 Anpassningsmått 
 

En konfirmativ faktoranalys går ut på att bekräfta tidigare teoretiskt framtagna faktorer. Här anpassas 
modellen enligt de förutfattade meningarna om data för att sedan kontrolleras med anpassningsmått. 
De anpassningsmått som används för syftet av denna uppsats är Chitvå, Goodness of Fit Index (GFI), 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) och Bentler Comparative Fit Index (CFI).  
 

3.1.4.1 Chitvå 

 
Chitvå-måttet används för att bedöma om det finns skillnad mellan den skattade och den observerade 
kovariansmatrisen för data. Hypoteserna som testas är: 
 

𝐻0: Σ𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 = Σ𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 
 

𝐻𝑎: Σ𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 ≠ Σ𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 
 
Chitvå-statistikan beräknas enligt: 
 

𝜒2  = (𝑛 − 1)𝐹 
 

(10) 

Där F är modellens anpassningsfunktion och n är stickprovsstorleken (Blunch, 2008). 
 
En väl anpassad modell resulterar i att nollhypotesen behålls. Detta anpassningsmått har dock sina 
nackdelar. Chitvå-testet antar multivariat normalfördelning och om detta antagande inte uppfylls 
förkastas nollhypotesen med stor sannolikhet.  Chitvå-testet är även känsligt mot stora stickprov, ett 
stort stickprov som faktiskt är väl anpassat kan bli signifikant just därför att många observationer bidrar 
till ett lägre p-värde. Är det däremot för få observationer i analysen finns risken att testet anser 
modellen vara välanpassad när så inte är fallet. Att enbart titta på resultatet av chitvå-testet är därför 
otillförlitligt.  
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3.1.4.2 Goodness of Fit Index 

 

GFI är ett anpassningsmått som mäter hur väl de latenta variablerna, faktorerna, stämmer överens 
med de observerade variablerna i modellen. Vissa anser att det är jämförbart med förklaringsgraden i 
multipel regressionsanalys och precis som det så antas värden mellan 0 och 1 (Blunch, 2008). GFI bör 
ligga över 0,9 och gärna över 0,95 för att visa på en bra anpassad modell (Hooper et al., 2008) och 
beräknas enligt:  

 

𝐺𝐹𝐼 = 1 −
(𝑢 − �̂�)′𝑊−1(𝑢 − �̂�)

𝑢′𝑊−1𝑢
 

 

(11) 

 
Där 𝑢 är den observerade diagonalen i stickprovskovariansmatrisen, �̂� är diagonalen i den av modellen 
skattade kovariansmatrisen och 𝑊−1 är 𝑆 med en vikt som beror på modellens skattningsmetod.  

 
3.1.4.3 Root Mean Square Error of Approximation 

 
RMSEA är ett mått på felanpassningen av modellen och bör inte överskrida 0,1 och helst inte heller 
över 0,05. Det går även att beräkna konfidensintervall för RMSEA (Brown, 2006). Formeln för RMSEA 
visas nedan: 
 

 

𝑑 =
𝜒2 − 𝑑𝑓

𝑛 − 1
 

 

(12) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = √
𝑑

𝑑𝑓
 

 

(13) 

 
Där 𝑑𝑓 är antalet frihetsgrader i modellen vilket beräknas enligt: antal observerade kovarianser och 
varianser minus antalet skattade parametrar.  
 

3.1.4.4 Bentler Comparative Fit Index 

 

Måttet CFI är en modifiering av NFI, Normed Fit Index. NFI jämför modellens chitvå-värde med 

chitvå-värde för nullmodellen. Nullmodellen är en modell där de latenta variablerna inte antas ha 

någon kovarians. Likt GFI har NFI använts som standard i många år men har visat sig ha en tendens 

att underskatta anpassning i mindre urval. Skillnaden mellan CFI och NFI är att CFI även tar hänsyn till 

frihetsgraderna i modellen. CFI beräknas enligt: 

 

𝐶𝐹𝐼 =
(𝜒𝑛𝑢𝑙𝑙

2 − 𝑑𝑓𝑛𝑢𝑙𝑙) − (𝜒𝑎𝑛𝑝
2 − 𝑑𝑓𝑎𝑛𝑝)

(𝜒𝑛𝑢𝑙𝑙
2 − 𝑑𝑓𝑛𝑢𝑙𝑙)

 

 

(14) 

 

Där 𝜒𝑎𝑛𝑝
2  är den anpassade modellens chitvå-värde. Värden på CFI som är större än 0,95 indikerar 

vanligtvis på en bra modellanpassning (Blunch, 2008). 
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3.1.5 Strukturella ekvationsmodeller 
 
Strukturella ekvationsmodeller, SEM, är en statistisk modelleringsteknik som är vanlig exempelvis 
inom beteendevetenskap. Det kan ses som en kombination av faktoranalys och regressionsanalys. 
Intresset med en SEM-modell är ofta den teoretiska uppbyggnaden, som representeras av latenta 
faktorer (Hox & Berger, 1998). 
 

3.1.5.1 Multigroup 
 

Multigroup-analyser är en del av SEM och utförs för att undersöka om de olika problemområdena kan 

mätas på samma sätt för olika grupper. Vald bakgrundsvariabel delas upp i individuella datamaterial 

för att sedan anpassas i olika modeller. Först anpassas en modell där samtliga parametrar tillåts att 

variera fritt mellan grupperna. Därefter anpassas en modell där först laddningarna fixeras till att anta 

samma värde grupperna emellan. Modellerna jämförs med ett Chisquare Difference-test. Hypoteser 

och hur differenserna beräknas visas nedan. 

𝐻0: 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑎𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝐻𝑎: 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑎𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 

 

Δ𝜒2 = 𝜒𝑠
2 − 𝜒𝐼

2 
 

(15) 

 
Δ𝑑𝑓 = 𝑑𝑓𝑠 − 𝑑𝑓𝐼 

 

(16) 

Där 𝜒𝑠
2 är chitvå-värdet för modellen med färre beräknade parametrar och 𝜒𝐼

2 är chitvå-värdet för 

modellen med fler beräknade parametrar. Denna skillnad i chitvå-värde och frihetsgrader undersöks 

på given signifikansnivå för slutsats (Werner & Schermelleh-Engel, 2010). I de fall Δ𝜒2 inte överskrider 

kritiskt chitvå-värde beslutar man att modellerna är lika och då används den minst komplicerade 

modellen.  

Blir resultatet i Chisquare Difference-testet inte signifikant så antas den nya modellen och ytterligare 

en parameter fixeras, där både laddningar och intercept är fixerade mellan grupperna. Om 

anpassningen inte blir signifikant sämre fixeras även feltermerna till samma över grupperna. Det är 

först när den nya anpassningen blir signifikant sämre som man stannar och antar den tidigare 

modellen. Om den sista av modellen antas, där samtliga parametrar är fixerade, betyder det att 

grupperna mäts på samma sätt (Milfont & Fischer, 2010).  

För att bestämma vilken modell som är bäst så undersöks även anpassningsmåtten för modellerna. 

Anpassningsmåtten som undersöks är samma som de i den konfirmativa faktoranalysen: GFI, RMSEA 

och CFI. Exempelvis så kan skillnaden i CFI mellan modellerna jämföras, om denna inte är större än 

0,01 så antas att modellen med fler fixerade parametrar är lika bra som modellen med färre antal 

fixerade parametrar (Milfont & Fischer, 2010). Efter att den bästa modellen har anpassats så görs 

simultana test för att undersöka om det finns några skillnader i faktormedelvärde mellan grupperna.  

3.2 Programvaror 

För databearbetning, diagram och statistiska beräkningar har mjukvaran SAS 9.4 och Minitab använts.  
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4 Resultat 
I detta kapitel beskrivs resultat för reducering av frågor, konfirmativ faktoranalys och multigroup-

modeller.  

 

4.1 Dimensionsreducering 

Nedan beskrivs resultaten för reducering av frågor i respektive dimension.  

 

4.1.1 Konsumtion i tid 
 

Beräknat Cronbachs alfa för denna dimension är 0,858. Tabell 3 nedan visar reliabilitetsförändringen 

om respektive fråga tas bort.  

Tabell 3 - Cronbachs alfa med borttagna variabler för OCT 

Borttagen variabel Korrelation med total Alfa 

Fråga 1 0,724471 0,809245 

Fråga 2 0,781958 0,754008 

Fråga 4 0,692793 0,837594 

   
Dimensionen innefattas av frågorna 1, 2 och 4. Fråga 4 har lägre korrelation med total jämfört med 

övriga frågor i dimensionen och om denna reduceras så sjunker värdet på Cronbachs alfa från 0,858 

till 0,838. Konfidensintervallet för den ursprungliga reliabiliteten sträcker sig mellan 0,856 och 0,860. 

Att reducera bort fråga 4 innebär en negativt signifikant förändring i reliabilitet vilket leder till att 

dimensionen behålls som den är med tre frågor.  

 

4.1.2 Konsumtion i pengar 
 

OCM, konsumtion i pengar har en reliabilitet på 0,869. Dimensionen utgörs enbart av två frågor vilket 

gör att den inte kan reduceras med hjälp av Cronbachs alfa för att mäta förändringen reliabilitet. 

Istället beräknas Spearman-Browns koefficient. Reliabiliteten när testet förkortas från två frågor till en 

fråga sjunker från 0,869 till 0,769 vilket leder till att antalet frågor i denna dimension inte reduceras.   
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4.1.3 Ekonomiska konsekvenser 
  

Tabell 4 - Cronbachs alfa med borttagna variabler i NCM 

Borttagen variabel Korrelation med total Alfa 

Fråga 7 0,791874 0,830305 

Fråga 8 0,740449 0,880816 

Fråga 12 0,830677 0,790370 

 

Reliabiliteten för dimensionen Ekonomiska konsekvenser är 0,886. Den utgörs av tre frågor vilka är 7, 

8 och 12. En reducering av fråga 8 ger en minskning i reliabilitet till 0,881 från dimensionens 

ursprungliga Cronbachs alfa-värde. Konfidensintervallets nedre gräns är 0,883 vilket betyder att 

förändringen i reliabilitet signifikant förändras om fråga 8 skulle tas bort ur dimensionen.  

 

4.1.4 Sociala konsekvenser 

 

Dimensionen Sociala konsekvenser utgörs av två frågor, fråga 3 och fråga 10. Ursprunglig reliabilitet är 

0,882 och beräkning av Spearman-Brown visar att reliabiliteten sjunker till 0,788 om testet förkortas. 

Detta är en signifikant negativ förändring och de två frågorna som utgör dimensionen behålls därmed.  

 

4.1.5 Känslomässiga konsekvenser 
 

Tabell 5 nedan visar reliabilitetsförändringen i dimensionen.  

Tabell 5- Cronbachs alfa med borttagna variabler i NCE 1 

Borttagen variabel Korrelation med total Alfa 

Fråga 9 0,698712 0,913613 

Fråga 11 0,830627 0,883082 

Fråga 13 

Fråga 14 

Fråga 15 

0,722556 

0,867387 

0,804280 

0,906575 

0,875792 

0,888912 

 

Känslomässiga konsekvenser innefattar fem frågor vilket är flest antal frågor av samtliga dimensioner 

i testet. Dimensionens ursprungliga reliabilitet är 0,913 vilket är den hittills högsta. Cronbachs alfa med 

borttagna variabler visar att om fråga 9 reduceras bort ur dimensionen så fås en liten ökning i 

reliabilitet, den ökar till 0,914. Korrelationen med totalen för denna fråga är även låg och frågan tas 

bort. Reliabiliteten beräknas på nytt för de återstående frågorna och detta visas i tabell 6.  
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Tabell 6 - Cronbachs alfa med borttagna variabler i NCE 2 

Borttagen variabel Korrelation med total Alfa 

Fråga 11 0,820608 0,883660 

Fråga 13 

Fråga 14 

Fråga 15 

0,721548 

0,872941 

0,813345 

0,915957 

0,862839 

0,884316 

 

Tabell 6 ovan visar att reliabiliteten i dimensionen ökar ytterligare till 0,916 om fråga 13 tas bort. Efter 

denna reducering går det inte att fortsätta minska antalet frågor för att öka reliabiliteten, detta visas i 

tabell 7. Frågorna 11, 14 och 15 har en högre reliabilitet jämfört med dimensionens ursprungliga fem 

frågor.  

Tabell 7 - Cronbachs alfa med borttagna variabler i NCE 3 

Borttagen variabel Korrelation med total Alfa 

Fråga 11 0,825568 0,885357 

Fråga 14 0,864758 0,851585 

Fråga 15 0,805194 0,899499 

 

4.1.6 Sammanfattning av reducering 
 

Totalt sett så har 2 av de 15 frågorna reducerats bort, fråga 9 och fråga 13 tas bort ur dimension 

Känslomässiga konsekvenser och reliabiliteten i testet ökar därmed. Tabell 8 nedan visar de frågor som 

återstår.  

Tabell 8 - Testfrågor efter reducering 

Dimension Nummer Fråga 

OCT 1 Ibland spelar jag längre tid än jag tänkt mig. 

OCT 2 Ibland glömmer jag tiden när jag spelar. 

NCS  3 Andra säger att jag lägger ner för mycket tid på spel. 

OCT 4 Jag ägnar tid åt mitt spelande då jag egentligen skulle ha gjort något 
annat. 

OCM  5 Ibland spelar jag för mer pengar än jag tänkt mig. 

OCM  6 Det händer att jag försöker spela tillbaks pengar jag förlorat. 

NCM 7 Det händer att jag satsar pengar på spel, pengar som egentligen skulle 
använts till annat. 

NCE 8 Det händer att jag lånar pengar för att kunna spela 

NCS  10 Personer i min närhet tycker att jag spelar för mycket. 

NCE 11 Ibland mår jag dåligt när jag tänker på hur mycket jag har förlorat på 
spel. 

NCM 12 Ibland har mitt spelande gjort att jag fått ont om pengar. 

NCE 14 Ibland mår jag dåligt när jag tänker på mitt spelande 

NCE 15 Mitt spelande gör mig irriterad ibland 

 

 



 

- 16 - 
 

4.2 Konfirmativ faktoranalys 

Fyra olika modeller anpassas med olika antal frågor. Anpassningsmåtten modellerna emellan jämförs 

för att undersöka vilken modell som är mest välanpassad.  

 

4.2.1 Normalfördelningsantagande 
 

Här undersöks de antaganden om multivariat normalfördelning som krävs för att använda Maximum 

Likelihood som skattningsmetod för den konfirmativa faktoranalysen.  

 

Figur 6 - Svarsfördelning fråga 1-6 i testet 

Figur 6 visar att variablerna inte följer en normalfördelning då en stor andel av svaren ligger mellan 0 

och 3. Övriga frågor i testet har även de en liknande fördelning vilket kan ses i bilaga.   

Mardias Kurtosis för frågorna i testet beräknas till 257,6 och kritiskt värde på signifikansnivå 5 % är 

1,96. Värdet för Mardias Kurtosis är betydligt större än kritiskt värde vilket innebär att populationen 

antagligen inte är univariat normalfördelad, detta betyder även att data inte är multivariat 

normalfördelad. Då antaganden för Maximum Likelihood inte uppfylls väljs istället Asymptotic 

Distribution Free som skattningsmetod för den konfirmativa faktoranalysen.  
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4.2.2 Ursprunglig modell 
 

Först testas en konfirmativ faktoranalys på de ursprungliga dimensionerna, en modell med samtliga 

15 frågor i testet. I tabell 9 nedan visas modellens anpassningsmått som förklarades tidigare i 

metodkapitlet. 

Tabell 9 - Anpassningsmått för modell med 15 frågor 

Anpassningsmått 
 

Fit Function 0,2550 

Chi-Square 12397,4 

Chi-Square DF 

Pr > Chi-Square 

Goodness of Fit Index (GFI)  

RMSEA 

RMSEA Lower 90 % CL 

RMSEA Upper 90 % CL 

Bentler Comparative Fit Index (CFI) 

80 

<.0001 

0,8494 

0,0563 

0,0554 

0,0571 

0,6973 

 

Nollhypotesen för chitvå-testet förkastas, den skattade kovariansmatrisen i modellen är inte lika med 

observerad kovariansmatris. Modellen har ett GFI som är 0,85, ett RMSEA som är strax över 0,05 och 

CFI som är 0,7. De flesta av anpassningsmåtten visar på en acceptabel modell förutom CFI.   

4.2.3 Reducerad modell 1 
 

Modellen reduceras nu i tre steg för att se förändringen i anpassning och jämföra dessa för att hitta 

bästa möjliga modell. En konfirmativ faktoranalys anpassas efter att modellen har reducerats med 

fråga 9 och 13 i dimensionen för Känslomässiga konsekvenser. Modellen består nu av 13 frågor jämfört 

med de ursprungliga 15. Modellens anpassningsmått visas i tabell 10 nedan.  

Tabell 10 - Anpassningsmått för modell med 13 frågor 

Anpassningsmått 
 

Fit Function 0,2207 

Chi-Square 10726,3 

Chi-Square DF 

Pr > Chi-Square 

Goodness of Fit Index (GFI)  

RMSEA 

RMSEA Lower 90 % CL 

RMSEA Upper 90 % CL 

Bentler Comparative Fit Index (CFI) 

55 

<.0001 

0,8613 

0,0632 

0,0622 

0,0642 

0,7326 

 

Nollhypotesen för Chitvå-testet förkastas, skattad kovariansmatris är inte lika med observerad 

kovariansmatris. Modellens GFI är 0,86 och CFI är 0,73 vilket är förbättringar jämfört med den 

ursprungliga modellen. RMSEA har för denna modell ökat något men är fortfarande acceptabelt under 

0,1.  
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4.2.4 Reducerad modell 2 
 

Fråga 4 är den fråga med lägst korrelation till totalen i Konsumtion i pengar. Även om förändringen i 

reliabilitet visade sig sjunka när denna fråga togs bort ur dimensionen så testas här hur modellens 

anpassning och validitet blir utan frågan.   

Tabell 11 - Anpassningsmått för modell med 12 frågor 

Anpassningsmått 
 

Fit Function 0,1695 

Chi-Square 8241,2 

Chi-Square DF 

Pr > Chi-Square 

Goodness of Fit Index (GFI)  

RMSEA 

RMSEA Lower 90 % CL 

RMSEA Upper 90 % CL 

Bentler Comparative Fit Index (CFI) 

44 

<.0001 

0,8927 

0,0619 

0,0608 

0,0630 

0,7916 

 

Modellen innehåller nu 12 frågor. Chitvå-testet förkastas även för denna modell. GFI ökar både jämfört 

med ursprunglig modell samt jämfört med reducerad modell 1. Även CFI ökar och RMSEA sjunker 

jämfört med föregående modell.  

 

4.2.5 Reducerad modell 3 
 

I nedanstående modell reduceras även fråga 8 bort, trots att reliabiliteten förändrades negativt, för 

att undersöka anpassningen utan denna. Denna modell är alltså nu reducerad med fråga 4, 8, 9 och 

13. 

Tabell 12 - Anpassningsmått för modell med 11 frågor 

Anpassningsmått 
 

Fit Function 0,1252 

Chi-Square 6087,3 

Chi-Square DF 

Pr > Chi-Square 

Goodness of Fit Index (GFI)  

RMSEA 

RMSEA Lower 90 % CL 

RMSEA Upper 90 % CL 

Bentler Comparative Fit Index (CFI) 

34 

<.0001 

0,9202 

0,0605 

0,0592 

0,0618 

0,8446 

 

GFI-måttet på 0,92 är det högsta av samtliga modeller som har undersökts i analysen. 

Felanpassningsmåttet RMSEA är något högre jämfört med ursprunglig modell men ligger fortfarande 

på en acceptabel nivå. Jämfört med föregående modell, reducerad modell 2, så är RMSEA något lägre. 

CFI för denna reducerade modell är 0,845 vilket kan jämföras med 0,792 för reducerad modell 2 och 

0,697 för ursprunglig modell. Denna modell visar på den bästa anpassningen av samtliga modeller i 

den konfirmativa faktoranalysen och därför används denna uppsättning av frågor i multigroup-

analyser.  
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4.3 Multigroup SEM  

Multigroup-modeller används för att undersöka om problemområdena mäts olika för grupper av olika 

kön och ålder.  

4.3.1 Könsskillnader 
 

För undersöka skillnader mellan grupperna man och kvinna skattas två olika nästlade multigroup-

modeller som sedan jämförs. Antalet män är 28 173 stycken och kvinnor 20 436. Den första modellen 

är en modell där män och kvinnor antas ha olika faktorladdningar, intercept och felterm, samtliga 

parametrar tillåts variera fritt. Den andra modellen är den där kvinnor och män antas ha lika 

faktorladdning men olika intercept och varians i feltermer, en modell med fixerade laddningar. 

 

Tabell 13 – Anpassningsmått för multigroup-analys med kön 

 
𝜒2 𝑑𝑓 GFI RMSEA CFI 

Modell 0 6205 58 0,952 0,0660 0,8451 
Modell 1 6523 69 0,911 0,0620 0,8374 

Modell 0: Samtliga parametrar fria. 

Modell 1: Laddningar fixerade. 

I Chisquare Difference-testet nedan jämförs modell 0 med modell 1.  

 

Tabell 14 - Chisquare Difference-test för kön 

∆𝜒2 ∆𝑑𝑓 𝜒0.05,11
2  

318 11 19,68 

 

Då beräknad differens i chitvå-värde är större än kritiskt värde så förkastas nollhypotesen, modellerna 

skiljer sig åt. Faktorladdningar, intercept och feltermer är olika mellan män och kvinnor. Eftersom detta 

test resulterar i en signifikant försämring av modellen då faktorladdningar fixeras står det fast att 

modellen med samtliga parametrar fria är den bästa. På grund av detta resultat stannar analysen här 

och går inte vidare med att fixera intercept och feltermer. Trots att gruppernas definition skiljer sig åt 

kan det vara intressant att jämföra faktorernas medelvärde. Fem simultana test har gjorts för att se 

skillnaderna i medelvärde i respektive faktor.  
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Tabell 15 - Jämförelse faktormedelvärden för multigroup-analys med kön 

 
Dimension Differens DF 𝜒2 p-värde 

Differens     5 2282 <.0001 

  OCT 0.44436 1 148 <.0001 

  OCM 0.99708 1 777 <.0001 

  NCM 0.98212 1 1706 <.0001 

  NCS 0,93767 1 1417 <.0001 

 NCE 1,07061 1 1133 <.0001 

 

Samtliga differenser mellan faktorerna visar på skillnader. Detta innebär alltså att 

faktormedelvärdenas differenser är signifikant skilda från noll. Medelvärdena är inte lika för grupperna 

uppdelat på kön. Positiva differenser för samtliga faktorer indikerar att män har ett högre medelvärde 

i de fem dimensioner jämfört med kvinnor. 

 

4.3.2 Åldersskillnader 
 

Då det visade sig finnas skillnader mellan könen så kommer den modellstrukturen fortsatt användas. 

När ålder undersöks i kombination med kön delas datamaterialet upp i fyra grupper: unga kvinnor 

(n=3111), unga män (n=6677), äldre kvinnor (n=17325) och äldre män (n=21496). För att få ett mått 

att referera till skapas modellen där intercept, faktorladdningar och feltermer beräknas olika för kön, 

vilket föregående analys resulterade i, men lika faktorladdningar för ålder. Därefter jämförs denna 

modell med strukturen där de fyra gruppernas parametrar anpassas fritt. Jämförelsen som görs är 

huruvida faktorladdningarna skiljer sig beroende på om personen är yngre än 30 år eller 30 år och 

äldre.  

Tabell 16 – Anpassningsmått för multigroup-analys med kön och ålder 

 
𝜒2 𝑑𝑓 GFI RMSEA CFI 

Modell 0 6375 116 0,951 0,0666 0,8486 
Modell 1 6675 128 0,9489 0,0649 0,8416 

Modell 0: Samtliga parametrar fria. 

Modell 1: Faktorladdningar för ålder fixerade. 

Modell 0 har en aning högre GFI men även ett något högre RMSEA jämfört med modell 1. CFI skiljer 

ungefär 0,07 modellerna emellan. I tabell 17 visas Chisquare Difference-testet.  

Tabell 17 - Chisquare Difference-test för kön och ålder 

∆𝜒2 ∆𝑑𝑓 𝜒0.05,12
2  

300 12 21,03 

   

Nollhypotesen (att modellerna anpassas lika bra) förkastas då ∆𝜒2 är större än kritiskt chitvå-värde. 

Modellen med faktorladdningar för ålder fria är den bättre modellen, detta leder till att spelproblem 

mäts olika beroende på både ålder och kön.  



 

- 21 - 
 

 

Tabell 18 - Jämförelse faktormedelvärden för multigroup-analys med kön och ålder 

 
Faktor Grupp 1 Grupp 2 Differens 𝑑𝑓 𝜒2 p-värde 

Differens   
 

     
NCM Unga kvinnor Äldre män -0,0366 1 0,4928 0,4827  
NCS Unga kvinnor Äldre kvinnor 0,0945 1 3,8347 0,0502  
NCE Unga kvinnor Äldre män 0,0277 1 0,1756 0,6752 

 
 

       

Tabell 18 visar de simultana tester som inte är signifikanta. Det finns ingen skillnad i medelvärde i 

faktorn Ekonomiska konsekvenser mellan unga kvinnor och äldre män. Det finns inte heller någon 

skillnad mellan dessa två grupper i Känslomässiga konsekvenser. För grupperna unga kvinnor och äldre 

kvinnor är medelvärdesskillnaden i Sociala konsekvenser marginellt signifikant på signifikansnivån 

0,05. Samtliga skillnader för resterande 27 simultana test är signifikanta, detta innebär att skillnader i 

resterande faktormedelvärden är signifikant skilda från noll. De grupper som har störst skillnader är 

Unga män och Äldre kvinnor, där Unga män alltid har ett högre medelvärde än Äldre kvinnor. Unga 

män och Äldre män skiljer sig inte lika mycket som Äldre kvinnor och Unga män, dock är det samma 

mönster här, att Unga män har högre faktormedelvärde än Äldre män. Unga män har även högre 

faktormedelvärde än Unga kvinnor vilket innebär att Unga män har högst faktormedelvärde av alla 

grupper. Testen finns att tillgå i bilaga.  

 

Figur 7 – Skattade parametrar i multigroup-analys 
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Figur 7 visar uppbyggnaden av den multigroup-modell som visat sig vara den bästa, den med kön och 

ålder anpassat var för sig. Den visar även vilka parametrar som tillhör vilka kopplingar. Tabell 19, 20 

och 21 visar skattade faktorladdningar (𝜆), korrelationer mellan faktorerna (𝜙) och varians (𝛿) för de 

fyra olika grupperna.  

 

Tabell 19 - Parameterskattningar för faktor laddningar i respektive grupp 

 

Dimension 

 

Parameter 

 

Unga kvinnor 

 

Unga Män 

 

Äldre kvinnor 

 

Äldre Män 

OCT 𝜆1 1 1 1 1 

𝜆2 1,02 0,98 0,99 0,96 

OCM 𝜆4 1 1 1 1 

 𝜆5 0,98 0,96 0,99 1,00 

NCM 𝜆6 1 1 1 1 

 𝜆9 0,86 1,00 0,73 0,93 

NCS 𝜆3 1 1 1 1 

 𝜆7 0,95 1,04 0,84 1,00 

NCE 𝜆8 1 1 1 1 

 𝜆10 0,93 0,91 0,92 0,94 

 𝜆11 0,85 0,79 0,88 0,86 

 

Den första faktorladdningen i varje dimension sätts till 1 för att användas som referensparameter. Det 

går då att jämföra övriga faktorladdningar inom dimensionen med denna för att avgöra om laddningen 

är högre eller lägre jämfört med referensparametern. Samtliga laddningar är signifikanta.  I OCT är det 

endast för Unga kvinnor som 𝜆2 har en starkare laddning än 𝜆1. Inte heller i dimensionen NCE är det 

någon av faktorladdningarna som har en högre laddning än referensparametern. Modellen skattar 

även korrelationer, 𝜙 och dessa visas i tabell 20.  

 

Tabell 20 - Parameterskattningar för korrelationer mellan faktorerna 

 

Parameter  

 

Unga kvinnor 

 

Unga Män 

 

Äldre kvinnor 

 

Äldre Män 

𝝓𝟏 

𝝓𝟐 

0,86 0,85 0,86 0,88 

0,69 0,76 0,66 0,74 

𝝓𝟑 0,81 0,85 0,81 0,85 

𝝓𝟒 0,64 0,74 0,71 0,77 

𝝓𝟓 0,64 0,71 0,70 0,76 

𝝓𝟔 0,74 0,74 0,68 0,76 

𝝓𝟕 0,72 0,75 0,72 0,76 

𝝓𝟖 0,86 0,90 0,88 0,89 

𝝓𝟗 0,89 0,88 0,84 0,89 

𝝓𝟏𝟎 0,69 0,72 0,72 0,76 

 

Alla korrelationer i de fyra grupperna är positiva. Detta betyder att när en faktorladdning ökar eller 

minskar, så beter sig alla faktorladdningar på samma sätt men olika mycket beroende på hur stark 

korrelation är. Korrelationen är stark mellan samtliga faktorer inom grupperna. 
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Tabell 21- Parameterskattningar för varians i de fyra grupperna 

 

Dimension 

 

Parameter 

 

Unga kvinnor 

 

Unga Män 

 

Äldre kvinnor 

 

Äldre Män 

OCT 𝛿1 2,03 2,33 1,40 1,66 

𝛿2 2,20 3,75 1,21 1,69 

OCM 𝛿4 1,94 2,14 1,50 1,74 

 𝛿5 2,96 3,31 2,30 2,71 

NCM 𝛿6 1,07 2,13 0,49 0,86 

 𝛿9 1,67 2,88 0,97 1,54 

NCS 𝛿3 0,75 2,04 0,42 0,95 

 𝛿7 0,58 1,72 0,61 0,92 

NCE 𝛿8 1,48 2,25 0,94 1,29 

 𝛿10 1,27 2,37 0,79 1,00 

 𝛿11 2,04 3,75 1,52 2,08 

 

Variansen för respektive kön och åldersgrupp visar sig vara högst i gruppen Unga män följt av Unga 

kvinnor. Många skattningar ligger här kring 2 och för unga män över 3 i vissa frågor. Osäkerheten är 

högre i dessa grupper vilket kan bero på att stickproven är betydligt mindre jämfört med de äldre 

grupperna.  

Reliabilitet för frågorna, förklaringsgraden i respektive grupp och dimension visas i tabellen nedan.  

Tabell 22 - Skattningar för reliabilitet för respektive fråga i de fyra grupperna 

 

Dimension 

 

 

 

Unga kvinnor 

 

Unga Män 

 

Äldre kvinnor 

 

Äldre Män 

OCT Fråga 1 0,73 0,73 0,77 0,76 

Fråga 2 0,71 0,62 0,80 0,74 

OCM Fråga 5 0,79 0,81 0,76 0,79 

 Fråga 6 0,70 0,71 0,69 0,71 

NCM Fråga 7 0,87 0,84 0,88 0,87 

 Fråga 12 0,76 0,80 0,67 0,77 

NCS Fråga 3 0,86 0,81 0,90 0,85 

 Fråga 10 0,88 0,84 0,81 0,85 

NCE Fråga 11 0,84 0,84 0,82 0,84 

 Fråga 14 0,84 0,80 0,82 0,86 

 Fråga 15 0,74 0,67 0,69 0,70 

 

Förklaringsgraden tolkas här som reliabiliteten av frågan. Samtliga frågor i alla grupper har en 

förklaringsgrad till modell som är 60 % eller högre. Fråga 3 har generellt sett högst reliabilitet för alla 

grupper, exempelvis är reliabiliteten för fråga 3 i gruppen Unga kvinnor beräknad till 0,86 vilket innebär 

att variationen i fråga 3 förklaras till 86 % av modellen. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av analyserna visar att reliabiliteten i dimensionen Känslomässiga konsekvenser ökar när 

frågorna 9 och 13 tas bort och reduceras från fem till tre frågor. I de övriga fyra dimensionerna så kan 

inga frågor tas bort utan att reliabiliteten påverkas negativt. För Konsumtion i tid och Ekonomiska 

konsekvenser är förändringen i reliabiliteten inte så stor visar sig fortfarande vara signifikant.  

Modellens anpassning ökar när fråga 9 och 13 tas bort ur testet jämfört med en modell med samtliga 

15 testfrågor. Även om de flesta av anpassningsmåtten var acceptabla redan från början så 

förbättrades nästan samtliga ju fler av frågorna som togs bort. Det lägsta måttet på RMSEA har dock 

den ursprungliga modellen, 0,056 jämfört med 0,063 för modellen med 13 frågor. Trots att detta värde 

försämras något så är det fortfarande acceptabelt då det är under 0,1 (Brown, 2006). Skillnaden i övriga 

anpassningsmått är tillräckligt stor för att anta den tredje reducerade modellen som den bästa. Denna 

modell har alltså fem dimensioner av problemspelande som mäts av 11 frågor. Reliabiliteten här är 

något lägre men ger en bättre anpassning. Det finns inget som ifrågasätter att strukturen inte bör se 

ut på detta sätt. Men som med alla faktoranalyser så går det inte att veta exakt vad faktorerna 

representerar, exempelvis så behöver OCT nödvändigtvis inte vara konsumtion tid som mäts utan 

skulle kunna vara något annat. Men det finns åtminstone inga bevis på att det inte skulle vara just fem 

faktorer som mäts av de 11 frågorna.  

De 11 frågorna kan jämföras med frågorna i Problem Gambling Severity Index som är ett test som 

består av 9 frågor. En skillnad mellan testen som direkt kan ses är att PGSI inte har några frågor som 

berör problem gällande tidskonsumtion, på detta område har GamTest två frågor. Generellt går det 

att säga att PGSI lägger större fokus på problemfrågor om överkonsumtion i pengar, ekonomiska 

konsekvenser och känslomässiga konsekvenser. Det finns inga frågor som handlar om konsumtion i tid 

eller konsekvenser av att man lägger för mycket tid på spel. Ett annat verktyg för diagnostisera 

problemspelande är The Canadian Problem Gambling Index, CPGI. Även detta test består av nio frågor 

men inte heller här finns det några frågor som berör problem gällande konsumtion i tid (Ferris & 

Wynne, 2001). En jämförelse mellan testens interna reliabilitet visar att Cronbachs alfa för frågorna i 

PGSI är 0,90 (Jonsson et. al, 2017) vilket kan jämföras med 0,95 för de 11 frågorna som tagits fram i 

denna uppsats. Reliabiliteten i CPGI är 0,84.  

Variabler som påverkar hur problemspelande definerias är kön och ålder. Tester visar att män har 

högre faktormedelvärden i samtliga av de fem faktorerna jämfört med kvinnor. Nästan samtliga 

jämförelser mellan grupper indelade efter både kön och ålder visade sig vara olika. Unga kvinnor har 

ingen signifikant skillnad i faktormedelvärde för faktorn Sociala konsekvenser jämfört med äldre 

kvinnor och inte heller för Känslomässiga konsekvenser jämfört med äldre män. Men dessa jämförelser 

är något problematiska att göra eftersom det konstaterades att problemspelande mäts olika för dessa 

grupper. Det går därför inte att undersöka skillnader i faktormedelvärden mellan grupperna rakt av. 

Eftersom laddningar, intercept och feltermer definieras olika för grupperna så går det inte att dra några 

slutsatser huruvida en viss grupp har högre faktormedelvärden eller inte och det går varken att 

bekräfta eller förkasta Söderlinds (2015) resultat om att unga kvinnor har en större risk att utveckla ett 

problemspelande. Detta lämnas istället till framtida studier där metoder som lämpar sig bättre för 

denna typ av analys kan användas.  
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Förklaringsgraden i multigroup-analysen beskriver hur många procent av den totala variationen som 

beskrivs av modellen, detta kan tolkas som reliabiliteten. Om detta jämförs med reliabiliteten 

beräknad med Cronbachs alfa visas det att Cronbach generellt sätt ger en högre reliabilitet. I 

dimensionen Sociala konsekvenser är reliabiliteten väldigt liknande för de båda metoderna. Att de inte 

stämmer överens helt kan bero på att det i multigroup-analysen finns en gruppindelning över kön och 

ålder.  

Det följer ganska naturligt att spelfrekvens även påverkar spelberoende men det utreds inte hur denna 

bakgrundsvariabel påverkar beroendegraden då modellen inte kunde skattas ordentligt på grund av 

icke-positiv definit kovariansmatris i en av grupperna. Ett annat sätt för att komma runt detta problem 

och undersöka om spelfrekvens faktiskt mäter problemspeladet på olika sätt är att även här använda 

sig av en multigroup-analys. Men då denna variabel bestående av sex grupper ska delas in i de fyra 

redan existerande grupperna av kön och ålder fås 24 stycken grupper vilket kräver en stor mängd tester 

och därför uteslöts detta steg i analysen. En möjlighet som uppsatsen inte har utrett är huruvida det 

kan finnas ett omvänt förhållande mellan spelfrekvens och beroendegrad. Om beroendegraden är hög 

borde rimligen spelfrekvensen vara hög men detta lämnas till framtida studier.   

Det finns en del potentiella felkällor. En är att folk inte alltid svarar sanningsenligt på testet utan 

tenderar att underskatta sina problem. Dunning-Kruger-effekten eller ”Bättre-än-medel”-syndromet 

är en kognitiv bias som innebär att vissa människor tror sig vara mer intelligenta än vad de i 

verkligheten är och intelligenta personer tror sig vara dummare. I det här fallet skulle denna effekt 

appliceras enligt att en person inte har så pass stora spelproblem som den faktiskt har och vice versa 

(Kruger & Dunning, 1999). Detta kan leda till felaktiga analyser och slutsatser men är svårt att 

förhindra. 

Ett problem med anonyma test och enkäter generellt är att det inte går att kontrollera att folk svarar 

på ett seriöst sätt vilket även det kan påverka resultatet av studien. Det går heller inte veta vilka det är 

som svarar på testet, att de är de som de faktiskt uppger sig för att vara. Ytterligare en möjlig felkälla i 

uppsatsen är att det inte finns någon möjlighet att kontrollera att folk svarar på testet flera gånger då 

IP-adress eller liknande inte sparas. Det skulle kunna påverka tillförlitligheten i studien men med tanke 

på den stora stickprovsstorleken så anses det inte vara något problem.  
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5.2 Metoddiskussion 

För att mäta reliabiliteten i testet har Cronbachs alfa använts vilket är den vanligaste metoden för att 

mäta reliabilitet hos ett test men den har sina begränsningar. Metoden antar exempelvis tau-

ekvivalens och normalfördelning. Antagandet om tau-ekvivalens betyder att samtliga frågor har 

samma laddning på faktorerna i faktormodellen och om detta inte uppfylls så underskattas den sanna 

reliabiliteten med mellan 0,6 % till 11 %. Att helt uppfylla detta antagande är i praktiken inte möjligt 

utan en modell med olika faktorladdningar är mer realistisk (Trizano-Hermosilla & Alvarado, 2016). 

Eftersom data som analyserna i denna uppsats bygger på inte följer en multivariat normalfördelning 

så uppfylls inte detta antagande vilket även det kan leda till att reliabilitetskoefficienten underskattas.  

Ett alternativt sätt att mäta reliabilitet på är Omegas koefficient eller Greatest Lower Bound, GLB. 

Omegas koefficient har konstaterats vara den bästa metoden enligt Trizano-Hermosilla och Alvarado 

(2016) och är tillförlitlig även när antagandet om lika faktorladdning inte uppfylls. Omegas koefficient 

kräver dock, likt Cronbachs alfa, att data följer en multivariat normalfördelning. GLB är en mer okänd 

metod för att beräkna reliabilitet men studier har nyligen visat att det är bättre än Cronbachs alfa. 

Metoden fungerar även för data som inte följer en multivariat normalfördelning men har en tendens 

att överskatta reliabiliteten.  

För ordinal och binär data med svar på en skala från 2 till 7 alternativ har Zumbos Ordinal Alfa sagts 

vara en lämplig metod för att mäta reliabiliteten. Detta mått introduceras av Zumbo, Gadermann och 

Zeisser och har visat sig vara ett mer träffsäkert mått för data av ordinal skala, jämfört med Cronbachs 

alfa eller Omegas koefficient (Zumbo et al., 2012). Cronbachs alfa skattas med hjälp av Pearson-

korrelation och Zumbo menar att detta kan ge partiska skattningar av reliabiliteten när datan är av 

ordinal skala. Istället används i denna metod Polychoric korrelation (Kapitula, 2014) och detta kan 

medföra att resultaten i denna uppsats inte är helt tillförlitliga.  

För att skatta modeller i både konfirmativ faktoranalys samt i SEM så använder man sig av olika 

skattningsmetoder. Den mest kända är Maximum Likelihood men denna lämpar sig inte särskilt bra till 

ordinaldata. Flera olika metoder testades och valet föll till slut på ADF som är den metod som är bäst 

anpassad till data av ordinal skala och som heller inte kräver normalfördelning. Hade data uppfyllt 

antaganden för multivariat normalfördelning hade det varit möjligt att utföra fler tester och analyser.  

Alternativa modeller till SEM är Partial Least Squares (PLS) och latent klassanalys. PLS-modellering är 

en robust standardmetod för att finna en modell för samband mellan en uppsättning variabler, ofta 

kallade X, och en annan uppsättning variabler, kallade Y, i ett multivariat dataset (Rigdon, 2005).  

Studier har dock visat att det inte går att jämföra PLS med SEM och att göra så kan leda till felaktiga 

slutsatser eller överdriva betydelsen av studiens resultat (Marcoulides et. al, 2009). Latent klassanalys 

är en typ av strukturell ekvationsmodell där latenta klasser kan förklaras som en dold variabel som 

indikerar dolda undergrupper utifrån vissa karaktärsdrag. Skillnaden mot SEM är att med denna metod 

så klassificeras respondenterna utifrån deras beräknade sannolikhet att tillhöra de latenta klasserna 

(Berggren & Björksten, 2016). Någon av dessa metoder kan eventuellt vara ett alternativ till SEM-

modellering med multigroup för att även möjliggöra analys utav spelfrekvens. 

Test som inte är helt kompletta har tagits bort helt ur analysen. Blunch (2008) skriver om tre av de 

vanligaste sätten att hantera ofullständig data. Det första är Listwise Deletion, att helt ta bort en 

observation som har ett saknat värde på någon variabel, vilket är sättet som denna rapport har valt att 

göra.  
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En annan metod är Mean Imputation som ersätter ett eller flera saknade värden för en observation 

med medelvärdet för variabeln som saknas. Ett tredje sätt att hantera bortfallet är Regression 

Imputation, denna metod skattar värdet på ett saknat värde genom att beräkna en regression på de 

övriga variablerna. Rapporten har valt det första sättet då övriga ansågs vara alltför tidskrävande och 

ligger inte i rapportens primära syfte. En bortfallsuppföljning är inte möjlig då bakgrundsvariablerna är 

placerade sist i testet vilket innebär att oavslutade test saknar information om ålder, kön och 

spelfrekvens.  

Chitvå-testet som används både i den konfirmativa faktoranalysen och i SEM-modeller är känsligt för 

stickprovsstorlek. Stora stickprov ger stora värden på chitvå-statistikan även när skillnaden mellan 

kovariansmatriserna är små. Alltför små stickprov är även de problematiska då de har en högre risk för 

typ II-fel, att en dåligt anpassad modell accepteras. Det anses därför inte vara ett särskilt användbart 

anpassningsmått men rapporteras ofta ändå då det är originalet av anpassningsmått och vad många 

andra mått baseras på. Vissa forskare menar att det är svårt att hitta en bra anpassad modell med ett 

urval större än 200 vilket är väldigt långt ifrån de 48 000 observationer som finns i denna uppsats urval. 

Detta vill man inte minska eftersom viktig information då går förlorad (Hooper et al., 2008). 
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6 Slutsatser 
 

Reliabiliteten i de fem dimensionerna av GamTest ökar då 2 av de 15 frågorna i testet tas bort. De 13 

frågorna som återstår ger en ökad reliabilitet. Även modellanpassningen blir bättre när den anpassas 

med 13 frågor jämfört med 15. Anpassningsmåtten förbättras sedan ytterligare med 11 frågor 

jämfört med en modell med 13 frågor, dock ger denna modell en minskad reliabilitet. Det finns inget 

som tyder på att de fem faktorerna konsumtion i tid, konsumtion i pengar, känslomässiga 

konsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser inte mäts av de 11 frågorna.  

Modeller med multigroup visar att det finns skillnader i hur problemspelande definieras för dels kön 

men också för ålder. Jämförelser mellan faktormedelvärden för kön visade att män har ett högre 

medelvärde i samtliga av de fem faktorerna. För 27 av 30 simultana test fanns det en signifikant 

skillnad mellan de fyra grupperna med ålder och kön men det är problematiskt att dra slutsatser från 

detta eftersom definitionen för problemspelandet är olika för grupperna.  

Det har inte gått att undersöka om problemspelande skiljer sig åt för olika speltyper eller 

spelfrekvens. Detta då data saknade slumpmässighet i speltyp och en multigroup-analys med 

spelfrekvens var inte möjligt på grund av icke-positiv definit kovariansmatris.  
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Bilaga 

Frågor självtest 

  

1 Ibland spelar jag längre tid än jag tänkt mig. 

2. Ibland glömmer jag tiden när jag spelar. 

3.  Andra säger att jag lägger ner för mycket tid på spel. 

4. Jag ägnar tid åt mitt spelande då jag egentligen skulle ha gjort något annat. 

5.  Ibland spelar jag för mer pengar än jag tänkt mig. 

6.  Det händer att jag försöker spela tillbaks pengar jag förlorat. 

7. Det händer att jag satsar pengar på spel, pengar som egentligen skulle använts till 

annat. 

8. Det händer att jag lånar pengar för att kunna spela 

9.  Jag vill inte berätta för andra om hur mycket tid och pengar jag lägger ner på mitt 

spelande 

10.  Personer i min närhet tycker att jag spelar för mycket. 

11 Ibland mår jag dåligt när jag tänker på hur mycket jag har förlorat på spel. 

12. Ibland har mitt spelande gjort att jag fått ont om pengar. 

13. Jag känner mig rastlös om jag inte har möjlighet att spela. 

14. Ibland mår jag dåligt när jag tänker på mitt spelande 

15. Mitt spelande gör mig irriterad ibland 

16. Om du tänker på de senaste tre månaderna, tycker du själv att du har några problem 

med ditt spelande? 

o 0-10 (Inga problem alls – Stora problem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

Bakgrundsvariabler 

17.  Jag är 

o Kvinna  

o Man 

18. Jag är ____ år (godkänn bara värden 10-99) 

19. Vanligtvis spelar jag 

a. Mer sällan än en gång i månaden 

b. Minst en gång i månaden 

c. En gång i veckan 

d. 2-3 gånger i veckan 

e. 4-5 gånger i veckan 

f. 6-7 gånger i veckan eller oftare 

20. Vilka spel spelar du mest på?  

a. Spel på hästar 

b. Bingo 

c. Övriga nummerspel som Lotto och Keno  

d. Tips och sportspel 

e. Lotter 

f. Spelautomater 

g. Poker 

h. Kasinospel som exempelvis roulette och Black Jack 

i. Övriga spel  
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Simultana test för faktormedelvärden. 

Diff Function 

värde 

DF Chi-två p-värde 

F1diff1 -1.06152 1 109.56011 <.0001 

F1diff2 0.50911 1 38.57367 <.0001 

F1diff3 0.32384 1 15.82480 <.0001 

F1diff4 1.57063 1 475.82094 <.0001 

F1diff5 1.38537 1 376.89458 <.0001 

F1diff6 -0.18527 1 22.48351 <.0001 

F2diff1 -1.71980 1 259.51097 <.0001 

F2diff2 1.33063 1 253.76557 <.0001 

F2diff3 0.67573 1 65.28461 <.0001 

F2diff4 3.05044 1 1596 <.0001 

F2diff5 2.39553 1 981.61584 <.0001 

F2diff6 -0.65490 1 300.76266 <.0001 

F3diff1 -1.84020 1 767.57263 <.0001 

F3diff2 0.61854 1 152.87746 <.0001 

F3diff3 -0.03564 1 0.49278 0.4827 

F3diff4 2.45873 1 2492 <.0001 

F3diff5 1.80455 1 1302 <.0001 

F3diff6 -0.65418 1 722.67606 <.0001 

F4diff1 -1.83167 1 782.49844 <.0001 

F4diff2 0.09450 1 3.83473 0.0502 

F4diff3 -0.56447 1 132.77543 <.0001 

F4diff4 1.92617 1 1435 <.0001 

F4diff5 1.26720 1 604.43045 <.0001 

F4diff6 -0.65897 1 622.10463 <.0001 

F5diff1 -2.01821 1 531.39970 <.0001 

F5diff2 0.73962 1 126.66481 <.0001 

F5diff3 0.02773 1 0.17558 0.6752 

F5diff4 2.75782 1 1735 <.0001 

F5diff5 2.04594 1 941.42798 <.0001 

F5diff6 -0.71188 1 460.67630 <.0001 

 

F1 = OCT, F2 = OCM, F3 = NCM, F4 = NCS, F5 = NCE 

Diff1 = Unga kvinnor – Unga män 

Diff2 = Unga kvinnor – Äldre kvinnor 

Diff3 = Unga kvinnor – Äldre män 

Diff4 = Unga män – Äldre kvinnor 

Diff5 = Unga män – Äldre män 

Diff6 = Äldre kvinnor – Äldre män 
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Svarsfördelning fråga 7-15 
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