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Sammendrag  
 
Forfatter: Daniel Andre Corneliussen 

Tittel: Personlighet og pengespillproblemer: En utforskning av sammenhenger mellom 

personlighetstrekk, pengespillproblemer og pengespill-motiver i en norsk 

befolkningsundersøkelse 

Veiledere: Henrik Natvig og André Sevenius Nilsen  

 

Bakgrunn. Pengespill er en populær aktivitet men som for en liten andel er assosiert med 

avhengighet og en rekke negative utfall. En rekke studier har implisert personlighetstrekk som 

nevrotisisme, medmenneskelighet, og planmessighet, med alvorlighetsgraden til 

pengespillproblemer. Andre studier tyder på at problemspillere ikke er en homogen gruppe, og at 

det finnes ulike motivasjoner og veier inn i problematferd, med potensielt ulike 

utviklingsparametre. Vi ønsker å undersøke i et stort nasjonalt befolkningsutvalg om vi kan finne 

ulike typer spillere, med utgangspunkt i motivasjonelle faktorer, og om forholdet mellom 

personlighetstrekk og problemspill ser annerledes ut for disse gruppene.  

Metode. Denne studien analyserer data som er innhentet i forbindelse med en stor nasjonal 

undersøkelse (n=14000) om spillatferd og pengespillproblemer gjennomført ved Universitetet i 

Bergen, på oppdrag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Respondenter, gjennom skriftlig utsendt 

materiale, ble blant annet spurt om; (1) eget forhold til pengespill gjennom Problem Gambling 

Severity Index (PGSI); (2) personlighetstrekk som big five gjennom MINI-International 

Personality Item Pool (MINI-IPIP); (3) motiver for å spille pengespill som er tidligere 

identifisert i befolkningsundersøkelser; (4) samt demografiske bakgrunnsspørsmål. Vi 

undersøkte spesifikt om økt problem status var assosiert med endret ladning på ulike 

personlighetstrekk, om ulike motiv var assosiert med ulike personlighetstrekk, og om motivasjon 

for pengespill spilling modererte sammenhengen mellom personlighetstrekk (MINI-IPIP) og 

problem-status (PGSI). 
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Resultater. Vi observerte at problem-status var assosiert med høyere skåre på nevrotisisme, 

lavere skåre på planmessighet og lavere skåre på medmenneskelighet. For motiver viste t-tester 

redusert planmessighet for respondenter som var motivert av spenning, og økt åpenhet, redusert 

planmessighet og redusert medmenneskelighet for respondenter som var motivert av sosiale 

faktorer. Effektene på planmessighet forsvant når vi kontrollerte for problemstatus (PGSI) for 

begge motivasjonelle grupper, men ble erstattet av endret ladninger på andre personlighetstrekk. 

Konklusjon. Vi argumenterer for at det eksisterer ulike “typer” spillere som er kjennetegnet med 

ulike motiver for å spille. Ulike motiver er igjen assosiert med ulike personlighetstrekk. Videre 

argumenterer vi for at redusert selvkontroll eller selvdisiplin, målt ved planmessighet, kan være 

en risikofaktor eller medierende faktor som enten øker spilling, eller motvirker begrensning av 

spilling når den først har blitt trigget.  
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1 Innledning 

Pengespill er en populær aktivitet i Norge. For samfunnet er spill om penger en anledning til å gi 

folk underholdning, samtidig som overskuddet kan bidra til å finansiere samfunnsnyttige formål, 

som for eksempel grasrotandelen eller direkte overføringer til kultur og idrett fra Norsk Tipping 

eller Rikstoto. Pengespill (“gambling”) er definert som en aktivitet der det satses penger eller 

andre materielle verdier på et bestemt utfall av en hendelse, hvor tilfeldigheter helt eller delvis 

bestemmer utfallet, og der en kan vinne pengepremier eller materielle goder (Bolen & Boyd, 

1968). Eksempler på pengespill i Norge er spill som lotto, hesteveddeløp, poker, skrapelodd og 

spilleautomater. Deltagelse i slike spill er et relativt vanlig fenomen, og i en nasjonal kartlegging 

fra 2013 oppga ca. 60 % av et representativt utvalg at de har deltatt i en eller annen form for 

pengespill det siste året (Pallesen, Hanss, Mentzoni, Molde & Morken, 2014). Men, selv om 

deltagelse i pengespill kan være en kilde til underholdning og positive effekter for mange, er det 

også forbundet med betydelige utfordringer for en liten andel av de som spiller. Pengespill kan 

for enkelte bli problematisk dersom de mister kontrollen, og det antas at mellom 0.6-3 % av den 

norske befolkningen har et problematisk forhold til pengespill (Pallesen et al., 2014). Tap av 

kontroll kan innebære å bruke overdrevent mye tid og penger på pengespill, og kan videre 

resultere i opparbeidelse av gjeld eller deltagelse i kriminelle aktiviteter for å finansiere spill 

(Meyer, Hayer & Griffiths, 2009). Det kan også føre til psykiske og fysiske plager, utfordringer i 

nære relasjoner og i verste fall selvmord (Hraba & Lee, 1996). Pengespillproblemer representerer 

derfor et potensielt samfunnsproblem i form av manglende deltagelse i arbeidsliv og 

behandlingsbehov, og som en svært belastende tilstand for individet og dens omgivelser. 

1.1 Definisjon av problemspill 

Neal, Delfabbro & O’Neil (2005) definerer problemspill ut fra atferd (begrenset kontroll over tid 

eller penger brukt på spilling) og konsekvenser (at spillingen medfører negative konsekvenser for 

individet eller omgivelsene). Svært alvorlige tilfeller av problematisk pengespill blir behandlet 

klinisk og er definert som egen psykiatrisk diagnose med fastsatte kriterier i DSM-5 (Diagnostic 
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and Statistical Manual of Mental Disorders) og i ICD-11 (International Classification of 

Diseases). Sentrale trekk ved alvorlige pengespillproblemer er overdreven opptatthet av 

pengespill, manglende kontroll over spilling, forsøk på å vinne tilbake tapt innsats og manglende 

evne til å begrense/stoppe til tross for alvorlige konsekvenser (Chamberlain & Sahakian, 2007; 

Rosenthal & Lesieur, 1992). Tidligere ble kliniske pengespillproblemer klassifisert som en 

impulskontrollforstyrrelse, men er i siste utgaver av ICD og DSM klassifisert som en 

avhengighet på linje med ruslidelser (Fauth-Bühler, Mann & Potenza, 2017). Bakgrunnen for 

dette er blant annet likhetstrekk som inkluderer toleranse, abstinens, mislykkede forsøk på å 

begrense eller avslutte bruk, samt omfattende negativ innvirkning på viktige områder i livet 

(Fauth-Bühler et al., 2017; Potenza, 2008). I den videre litteraturen omtales pengespillproblemer 

enten som kliniske eller som alvorlige pengespillproblemer; et bredere begrep som også 

inkluderer de som ikke oppfyller kriteriene for en diagnose, men som fremdeles opplever 

signifikante konsekvenser av pengespill (Nowak, 2017). 

1.2 Forekomst av pengespillproblemer 

En gjennomgang av litteraturen viser stor variasjon i estimater av pengespillproblemer på tvers 

av både studier og landegrenser. Denne variasjonen kan blant annet forstås ut fra en manglende 

konsensus om hvordan pengespillproblemer skal operasjonaliseres. Dette gjenspeiles i de ulike 

metodene som benyttes; som for eksempel at det brukes ulike måleverktøy og 

administrasjonsform (Binde, 2014; Williams & Volberg, 2009), eller at mange studier slår 

sammen alvorlige pengespillproblemer og kliniske grupper til et samlet mål med varierende 

“cut-off” (Romild, Volberg & Abbott, 2014). Videre er geografiske forhold med på å skape 

variasjon gjennom lokale lover og regelverk som regulerer befolkningens tilgang på 

spillmuligheter og tilgjengeligheten av ulike typer spill (Abbott, 2007). Tilgang på spill generelt, 

og egenskaper ved enkelte spill er assosiert med økt forekomst av problemer (Binde, 2014). 

Spesielt er spill som kjennetegnes av raske og aktiverende spill med hyppige gevinster, hvor du 

har mulighet til å spille og satse på nytt etter kortest mulig tid, som kasinospill og 

spilleautomater, assosiert med økt forekomst av pengespillproblemer (Parke & Griffiths, 2007).  
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I en meta studie som undersøkte prevalensstudier fra 30 land på 5 kontinenter i perioden 

2000-2015, fant Calado & Griffiths (2016) en estimert prevalens på mellom 0.1 til 5.8 % for 

pengespill-lidelse siste 12 måneder, med en livstidsprevalens på mellom 0.7 og 6.5 % for ulike 

utvalg. I en av de første norske befolkningsundersøkelsene fant Kavli & Berntsen (2005) en 

estimert prevalens på 1.9 % for alvorlige pengespillproblemer, og 3.6 % for moderate 

problemer/risiko hos de som hadde deltatt i pengespill de siste 12 måneder. I et nytt utvalg 9 år 

senere fant Pallesen et al. (2014) estimater på 0.6 % for alvorlig problemer og 2.4 % for 

moderate risiko/problem. Dette er interessant da det i mellomtiden har skjedd reguleringer i det 

norske spillmarkedet, som at aggressive spilleautomater ble fjernet fra kjøpesentre, butikker og 

restauranter i 2007 (Rossow, Hansen & Storvoll, 2013). Samtidig har man de 10 siste årene sett 

en trend til økt bruk av spill hos utenlandske nettkasinoer som opererer i en gråsone utenfor 

norsk lovverk og regulering (Lotteri- og stiftelsestilsynet, 2019), og hjelpelinjen får nå flere 

henvendelser årlig enn i 2015 (Lotteritilsynet, 2018). Med andre ord er det er lite som tyder på at 

pengespill vil forsvinne med det første. 

Oppsummert ser vi at pengespill kan være assosiert med en rekke negative utfall, og 

forekomsten varierer på bakgrunn av både målemetode og geografi. Selv om lovverk og 

regulering er foreslått å ha en effekt, er det lite trolig at et totalforbud er ønsket av befolkningen 

eller ville fungert i det hele tatt. Derfor er det viktig med økt kunnskap som kan bidra til å 

skreddersy preventive virkemidler, forbedre behandlingsmanualer, og kunne bidra til en mer 

målrettet og effektiv reguleringsplan for fremtidens spillmarked.  

1.3 Etiologi 

Foreløpig forskning viser at faktorer som læring, kognisjon, affekt og gener er implisert i 

utvikling og opprettholdelse av alvorlige pengespillproblemer (Turner, Jain, Spence & 

Zangeneh, 2008; Williams, West & Simpson, 2012). Samtidig forstås også pengespillproblemer 

som et komplekst og multidimensjonalt fenomen hvor mange variabler interagerer på flere nivå. 

Foreløpig er det ingen fullstendig teori eller modell som har klart å forklare utviklingen av, eller 

opprettholdelse av pengespillproblemer (Ashley & Boehlke, 2012). En mulig forklaring på dette 

kan være funn fra klinisk praksis som peker mot at det trolig finnes flere relativt distinkte 
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sub-grupper av spillere (Milosevic & Ledgerwood, 2010), samtidig som mye av forskningen har 

forholdt seg til pengespillproblemer som et samlet fenomen (Ashley & Boehlke, 2012; 

Blaszczynski & Nower, 2002). Blaszczynski & Nower (2002) adresserte disse identifiserte 

forskjellene og foreslo tre ulike “typer” spillere som er ulike på karakteristika som personlighet, 

motivasjon og co-morbide psykiatriske tilstander. De foreslo gruppene; “de emosjonelt sårbare” 

som er antatt å være motivert av å dempe psykologisk ubehag, “de impulsive” som er preget av 

impulskontrollforstyrrelser, antisosial atferd og er antatt å være motivert av å øke positiv affekt, 

og “de ellers normale” som antas å være psykologisk friske før de utvikler problemer gjennom 

deltagelse i pengespill. Problemutvikling for alle gruppene følger mange av de samme 

prosessene, som inkluderer klassisk/operant betinging og habituering, og hvor gruppene er mer 

utsatt for problemutvikling ved økt tilgang og tilgjengelighet på pengespill. Denne 

klassifiseringen og tolkningen av problemutvikling blir kalt for pathwaymodellen. 

Det foreslås at problemutvikling følger mange av de samme prosessene som avhengighet 

generelt, inkludert forsterkning (Nutt & Nestor, 2013). Imidlertid foreligger det foreløpig ingen 

fullverdig modell som kan forklare alle aspekter ved pengespillproblemer, selv om 

personlighetskarakteristika og motivasjon for å deltagelse har blitt foreslått å være implisert i 

problemutvikling. Det er derfor nyttig med økt kunnskap om hvem som spiller, hvorfor de 

spiller, og hvilke faktorer som er involvert i pengespillproblemer. I tillegg vil kunnskap om 

motivasjon og personlighetskarakteristika kunne bidra til å forstå gruppeforskjellene som er 

identifisert i klinisk praksis. 

1.4 Risikofaktorer relatert til pengespillproblemer 

Det er gjort en rekke studier for å identifisere ulike faktorer som bidrar til problematisk 

pengespill. Blant de som har pengespillproblemer er menn overrepresentert i forhold til kvinner 

med rundt 2:1 (Calado & Griffiths, 2016), og gjennomgående viser studier at demografiske 

variabler som ung alder, minoritetsbakgrunn og lav sosioøkonomisk status er risikofaktorer 

(Abbott, Romild & Volberg, 2013; Hodgins et al., 2012; Johansson, Grant, Kim, Odlaug & 

Götestam, 2008). Dowling et al. (2017) fant at antisosial atferd som tyveri, vold og illegalt 

rusbruk, samt frekvens av røyking og alkoholbruk er risikofaktorer for pengespillproblemer blant 
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ungdom. De fant også en sammenheng mellom pengespillproblemer og behov for spenning, 

impulsivitet, og det å ha en underkontrollert personlighetstype. Individer med underkontrollert 

personlighetstype er karakterisert av å være mindre omgjengelige og har dårlig selvkontroll 

(Donnellan & Robins, 2010). Andre metastudier har identifisert en rekke ulike risikofaktorer for 

pengespillproblemer som inkluderer; tidlige erfaringer med pengespill, risikovillighet, 

skolevansker, lav utdanning, avhengighet i familien, psykiatrisk komorbiditet, uhensiktsmessige 

mestringsstrategier, stressende livshendelser, emosjonelle problemer, negativ affekt, reklame, 

sensitivitet for forsterkning og lys/lyd stimuli, samt kognitive feiltolkninger som illusjon av 

kontroll og feilaktige vurderinger av vinnersjanser (Ariyabuddhiphongs, 2013; Ashley & 

Boehlke, 2012; Blinn-Pike, Worthy & Jonkman, 2010; Johansson et al., 2008; Lussier, 

Derevensky, Gupta & Vitaro, 2014). 

 En gjennomgang av litteraturen identifiserer altså en rekke faktorer som har betydning 

for pengespillproblemer, inkludert; impulsivitet, behov for spenning, risikovillighet, dårlig 

selvkontroll og negativ affekt. Disse faktorene inngår ofte i personlighetsmål, og i tråd med 

tidligere beskrevet teori har personlighet derfor blitt foreslått som en potensielt viktig faktor i 

pengespill og pengespillproblemer. 

1.5 Personlighet og pengespillproblemer 

Larsen og Buss (2002) definerer personlighet som en samling av psykologiske trekk og 

mekanismer i et individ som er organiserte og relativt varige tendenser i personen, og som 

påvirker dennes samhandling og tilpasning til omgivelsene. En rekke studier med fokus på 

personlighet har vært gjennomført i forhold til både pengespill og pengespillproblemer med ulike 

modeller og teoretisk forankring (Ashley & Boehlke, 2012). Som nevnt har pengespill og 

pengespillproblemer blitt forstått som en risiko-atferd på linje med for eksempel alkoholbruk, og 

forstått klinisk som en impulskontrollforstyrrelse. Med utgangspunkt i dette har mange studier 

benyttet modeller som måler impulsivitet og individuelle tendenser til behov for spenning og 

spenningssøking. Impulsivitet; tendenser til atferd uten forutgående bevisst planlegging, er 

funnet å spille en rolle i pengespillproblemer (Black et al., 2015; Kräplin et al., 2014; Mann et 

al., 2017). Studier av spenningssøking har derimot vist mer varierende funn, fra økt tendens til 
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dette i flere kliniske utvalg (Powell, Hardoon, Derevensky & Gupta, 1999), til ingen tendens i en 

stor metaanalyse (MacLaren, Fugelsang, Harrigan & Dixon, 2011). På bakgrunn av økt grad av 

spenningssøking både hos rekreasjonelle spillere og problemspillere foreslår Bagby et al. (2007) 

at dette trekket trolig kan forklare deltagelse i pengespill, men ikke nødvendigvis er relatert til 

problemutvikling. Slike funn er interessante og kan mulig indikere minst to dimensjoner for 

sammenhengen mellom personlighet og pengespillproblemer. Først at individuelle forskjeller i 

enkelte personlighetstrekk er relevant for deltagelse i pengespill. Deretter at andre 

personlighetstrekk kan være mer relevant for problemutvikling eller opprettholdelse av etablert 

problem, for eksempel impulsivitet. 

1.5.1 Femfaktormodellen 

Selv om pengespill også har blitt undersøkt med bredere trekk, for eksempel i Eysencks 

trefaktormodell (J. D. Miller et al., 2013), har man også de siste 10-12 årene sett at flere studier 

har undersøkt pengespillproblemer gjennom femfaktormodellen (MacLaren et al., 2011; Mann et 

al., 2017). I femfaktormodellen blir personlighet forstått og organisert som individuelle 

forskjeller innenfor fem ulike domener; åpenhet for for nye opplevelser, planmessighet, 

ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrotisisme (Costa & McCrae, 1992). Trekkene antas å 

forklare mye av hvordan individer varierer; emosjonelt, interpersonlig, erfarings- og 

holdningsmessig og motivasjonelt (Paunonen & Ashton, 2001). Alle de fem faktorene er 

identifisert på tvers av en rekke demografier og kulturer (Campbell-Sills, Cohan & Stein, 2006; 

Church, 2001; McCrae & Costa, 2008), er arvelig (Jang, McCrae, Angleitner, Riemann & 

Livesley, 1998), og er relativt stabile gjennom livet (Caspi, Roberts & Shiner, 2005; Cobb-Clark 

& Schurer, 2012). 

1.5.1.1 Nevrotisisme 

Nevrotisisme sier noe om grad av emosjonell ustabilitet, og måler i stor grad psykisk ubehag, 

psykisk reaktivitet og vedvarende negative emosjoner, inkludert depressive og engstelige 

følelser. Individer som skårer høyt på nevrotisisme er mer sårbare for stress, bekymrer seg mer, 

og har dårligere mestringsstrategier (Costa & McCrae, 1992). Personer som skårer høyt på 
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nevrotisisme er også overrepresentert i psykiatrien og i mange psykiske lidelser (Malouff, 

Thorsteinsson & Schutte, 2005), inkludert i kliniske pengespillproblemer (Bagby et al., 2007; J. 

D. Miller et al., 2013; Myrseth, Pallesen, Molde, Johnsen & Lorvik, 2009). Høy grad av 

nevrotisisme er hypotisert å påvirke pengespillproblemer gjennom at negativ affekt motiverer til 

pengespill som en strategi for emosjonsregulering (Blaszczynski & Nower, 2002; Jacobs, 1986; 

Williams et al., 2012). Blant annet er det i kliniske utvalg identifisert en tendens til økt 

impulsivitet som følge av episoder med sterk negativ affekt (Cyders & Smith, 2008a). Samtidig, 

selv om økt nevrotisisme er foreslått å spille en rolle i pengespillproblemer, vil også 

konsekvensene av pengespill kunne bidra til økt negativ affekt (Zangeneh, Grunfeld & Koenig, 

2008).  

1.5.1.2 Medmenneskelighet 

Medmenneskelighet måler et sett med intrapersonlige egenskaper som påvirker 

mellommenneskelige forhold. Personer som skårer høyt på medmenneskelighet er ofte mer 

sympatiske og samarbeidsvillige, mens personer med lave skårer på medmenneskelighet oftere 

vil være mer hensynsløse og preget av sosiale konflikter. Lave skårer på medmenneskelighet er 

assosiert med flere typer antisosial atferd, kriminalitet og avhengighet (Jones, Miller & Lynam, 

2011; Kotov, Gamez, Schmidt & Watson, 2010), og er også assosiert med pengespillproblemer 

(Brunborg, Hanss, Mentzoni, Molde & Pallesen, 2016; MacLaren et al., 2011; Mann et al., 2017; 

J. D. Miller et al., 2013). Selv om ingen klar mekanisme er foreslått, kan lav medmenneskelighet 

være implisert i pengespillproblemer gjennom økt tendens til antisosial atferd og psykopati 

(Blaszczynski & Nower, 2002; Brunborg et al., 2016). Studier har også vist at fengslede 

kriminelle med kliniske pengespillproblemer oftere er karakterisert av antisosiale trekk 

(Pastwa-Wojciechowska, 2011).  

1.5.1.3 Planmessighet 

Planmessighet handler om kapasitet for bevisst og aktiv selvkontroll. Personer med høy grad av 

planmessighet er disiplinerte, grundige, pålitelige og liker orden (Costa & McCrae, 1992). Flere 

studier har vist at høye skårer på planmessighet predikerer bedre fysisk og psykisk helse (Caspi 

et al., 2005), og er en beskyttende faktor mot alkoholmisbruk og avhengighet (Soldz & Vaillant, 
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1999). Samtidig er lave skårer på planmessighet blitt linket til ulike former for antisosial atferd 

og kriminalitet (Ozer & Benet-Martínez, 2006), misbruk av rusmidler (Walton & Roberts, 2004), 

og er linket til pengespillproblemer i mange studier (Brunborg et al., 2016; MacLaren et al., 

2011; Mann et al., 2017). Planmessighet er trolig implisert i pengespill gjennom tendenser til 

dårlig impulskontroll, som også er observert i klinisk praksis og er en sentral del av 

konseptualiseringen av kliniske pengespillproblemer (Fauth-Bühler et al., 2017). Planmessighet 

er trolig det trekket i femfaktormodellen med sterkest konseptuell link til impulskontroll, siden 

det fanger opp kapasitet til å motstå impulser, håndtere egne behov og kontrollere egen atferd 

gjennom aktiv planlegging.  

1.5.1.4 Ekstroversjon og åpenhet 

Trekkene åpenhet og ekstroversjon er i mindre grad implisert i pengespillproblematikk 

(Brunborg et al., 2016; MacLaren et al., 2011; Mann et al., 2017). Åpenhet er et mål som sier 

noe om hvor stort behov man har til å aktivt oppsøke og sette pris på nye erfaringer og 

opplevelser (Ackerman & Heggestad, 1997; Costa & McCrae, 1992). Lav skåre på åpenhet har 

vært knyttet til pengespillproblemer i et par studier, men denne sammenhengen er foreslått å 

forsvinne når det kontrolleres for co-morbide rusvansker og intelligens (Carlotta et al., 2015). 

Ekstroversjon beskriver grad av sosiabilitet eller sosial orientering (Costa & McCrae, 

1992). Ekstroversjon er oss bekjent ikke tilknyttet pengespillproblemer, men Bagby et al. (2007) 

fant forhøyet spenningssøking, en fasett av ekstroversjon, hos både klinisk spilleavhengige og 

rekreasjonelle spillere. De konkluderer med at spenningssøking, og muligens ekstroversjon, kan 

være en karakteristikk hos de som spiller for penger. 

1.5.2 Oppsummering personlighet 

Oppsummert ser vi at pengespillproblemer er assosiert med en profil karakterisert av økt 

nevrotisisme, lavere planmessighet og lavere medmenneskelighet, når pengespill er undersøkt 

med femfaktormodellen. Pengespillproblemer kjennetegnes ofte av dårlig selvkontroll, og funn 

som impliserer lav planmessighet støtter dette. Samtidig deler alvorlige pengespillproblemer 

viktige likhetstrekk med rusavhengighet. I likhet med andre avhengigheter er det foreslått at 
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pengespill kan fungere som selvmedisinering i form av virkelighetsflukt, mediert av økt 

nevrotisisme og negativ affekt. Dette gir også støtte til modeller som foreslår personlighet som 

en viktig motivasjonell dimensjon knyttet til deltagelse og senere problemutvikling, som for 

eksempel pathwaymodellen (Blaszczynski & Nower, 2002). Samtidig kan det også tenkes at 

enkelte trekk, som planmessighet, i økt grad er knyttet til problemutvikling generelt, uavhengig 

av motivasjon siden trekket fanger opp manglende evne til å begrense egen atferd. For mer 

klarhet i dette trengs det økt kunnskap om hvorfor folk flest deltar i pengespill og hvordan motiv 

eventuelt forholder seg til personlighet. 

1.6 Motiver for deltagelse i pengespill 

Forskning på deltagelse i pengespill har identifisert en rekke ulike motiver. Disse varierer fra 

veldedighet, som når noen kjøper lodd fra et idrettslag, til å være en mestringsstrategi, 

eksempelvis ved at pengespill fasiliterer dissosiering fra vanskelige følelser. Sistnevnte er 

naturlig nok sterkere assosiert med pengespillproblemer (Binde, Romild & Volberg, 2017). Selv 

om flere motivasjonelle modeller har blitt foreslått, har Gambling Motives Questionnaire (GMQ) 

som bygger på teori fra rusforskning fått mest oppmerksomhet (Reardon, Wang, Neighbors & 

Tackett, 2018). I GMQ foreslår Stewart & Zack (2008) tre ulike motivasjonelle dimensjoner for 

deltagelse i pengespill; (1) “coping” når pengespill er en måte å regulere negative emosjoner, (2) 

“enhancement”, når pengespill er en kilde til positive emosjoner, og (3) “sosiale” som en kilde til 

å styrke sosiale relasjoner. Foreløpig forskning på denne modellen har vist at motiver varierer 

mellom ulike subgrupper. Blant annet har man sett at kvinner i større grad enn menn spiller for 

sosiale grunner og for “coping”, og i mindre grad for “enhancement”. Videre viser forskning at 

de som spiller for “enhancement” er yngre enn de som spiller for sosiale grunner, og yngre 

spillere oppgir oftere “coping” som motiv enn eldre spillere (Francis, Dowling, Jackson, 

Christensen & Wardle, 2015; McGrath, Stewart, Klein & Barrett, 2010; Wardle et al., 2011). 

Motiver manifesterer seg også i form av hvilke type spill man trekkes mot, og noen spill er mer 

avhengighetsskapende enn andre (Binde et al., 2017; McGrath et al., 2010). Det er også funnet at 

enkelte motiver oftere er assosiert med pengespillproblemer. Blant annet har man sett økt 

forekomst av “coping”- eller “enhancement”-motiver blant problemspillere sammenlignet med 
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rekreasjonelle spillere, selv om alle motiv er observert i kliniske utvalg (Lambe, Mackinnon & 

Stewart, 2015; McGrath et al., 2010). I en longitudinell studie predikerte “coping”-motiver 

fremtidige pengespillproblemer (Williams et al., 2015). 

Vi ser altså at motiver varierer på tvers av alder, kjønn og foretrukket spill. Vi ser også at 

enkelte motiver er sterkere assosiert med pengespillproblemer enn andre. I tillegg er det flere 

likhetstrekk mellom GMQ-dimensjonene og motiver som er foreslått å være betydningsfulle i 

pathwaymodellen (Milosevic & Ledgerwood, 2010; Stewart, Zack, Collins & Klein, 2008). Vår 

gjennomgang av litteratur viser at både personlighet og motiv hver for seg er linket til 

pengespillproblemer. Til tross for dette finnes det foreløpig få studier som ser på sammenhengen 

mellom motiver og personlighet, spesielt målt i brede trekk som femfaktormodellen. 

1.6.1 Personlighet og pengespillmotiver 

Årsaken til at det finnes få studier som undersøker sammenhenger mellom personlighet og motiv 

kan ha utgangspunkt i kompleksiteten knyttet til personlighet, motiv og problemutvikling. På den 

ene siden foreslår teori at det finnes mer eller mindre distinkte subgrupper av spillere som er 

ulike på både motiv og personlighet, og indikerer at ulike motiv burde ha ulike 

personlighetsprofiler (Blaszczynski & Nower, 2002; Milosevic & Ledgerwood, 2010). På den 

andre siden har studier vist at motiv både varierer med grad av problemer og at man kan ha flere 

motiv samtidig (Sundquist, Jonsson & Wennberg, 2016). Med andre ord er det vesentlig 

usikkerhet knyttet til årsakssammenhengen mellom motiv og personlighet, og mellom motiv og 

problemutvikling. 

Pathwaymodellen foreslår at ulike motiver for deltagelse er karakterisert av ulike 

personlighetsprofiler i forkant av problemutvikling (Blaszczynski & Nower, 2002). Med 

utgangspunkt i dette burde rene “coping”-spillere ha en profil preget av økt nevrotisisme 

sammenlignet med de som spiller for andre motiv. Videre foreslås det at “enhancement”-spillere 

burde ha lavere planmessighet og medmenneskelighet, samtidig som spillere som hovedsakelig 

ikke er affektivt motivert vil ha normal personlighet, altså lik normalbefolkningen ellers. Denne 

modellen forutsetter at motiv er gjensidig utelukkende og relativt stabilt, noe som er foreslått å 

ikke være tilfelle i studier av pengespill-motiver (Sundqvist et al., 2016). Dette kan også være 
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årsaken til varierende funn i eksisterende undersøkelser som ser på sammenhengen mellom 

personlighet og motiv.  

MacLaren, Ellery & Knoll (2015) fant at økt grad av nevrotisisme var relatert til 

“coping”-motiver, samt at lav planmessighet var relatert til “coping”- og 

“enhancement”-motiver, når de undersøkte et utvalg spillere som spilte på elektroniske 

spilleautomater. Videre fant Tackett, Rodriguez, Rinker & Neighbors (2015) at lav 

medmenneskelighet og høy nevrotisisme var assosiert med “coping”-motiver når de undersøkte 

et utvalg av universitetsstudenter. I motsetning til dette, fant Mackinnon, Lambe & Stewart 

(2016) ingen støtte for ovennevnte funn i en longitudinell undersøkelse med unge spillere. De 

fant imidlertid at økt ekstroversjon predikerte fremtidige sosiale motiv. Med andre ord er ikke 

foreløpige funn i tråd med pathwaymodellen, med unntak av økt nevrotisisme ved 

“coping”-motiver. Dette kan indikere at motiver målt med GMQ og motiver i pathwaymodellen 

ikke er direkte sammenlignbare, men samtidig gir det også støtte til teori som foreslår at ulike 

motiver har ulik personlighetsprofil.  

Vi ser altså at motiv er foreslått å ha ulike personlighetsprofiler i et teoretisk rammeverk. 

Samtidig har empiriske undersøkelser vist varierende funn som kan indikere at grupperingen som 

er foreslått i pathwaymodellen ikke er direkte sammenlignbar med motiv slik det er 

operasjonalisert i GMQ-modellen til Stewart og Zack (2008). Dette fordi flere motiver kan 

opptre samtidig og trolig endrer seg som følge av problemutvikling. Det er også kommet kritikk 

mot GMQ-modellen ved at den ikke fanger opp viktige motivasjonelle dimensjoner som 

økonomi, utfordring og kunnskap (Dechant, 2014; Wardle et al., 2011). En måte å få mer innsikt 

i dette kan være å undersøke forholdet mellom motiv og personlighet og se på hvordan forholdet 

påvirkes av pengespillproblemer, samt hvordan motiv påvirker sammenhengen mellom 

personlighet og problem. 

1.6.2 Sammenhengen mellom motiver, personlighet og problemspill 

Williams et al. (2012) foreslår at den viktigste risikofaktoren for problemutvikling er 

høyfrekvent deltagelse i pengespill generelt. Gjennom klassisk og operant betinging vil 

spilladferd gradvis bli vanskeligere å begrense, og atferden vil drives i retning av økte problemer. 
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En slik forståelse av problemutvikling er ikke i strid med etiologiske modeller som 

pathwaymodellen, eller andre rammeverk som har forsøkt å forklare de vesentlige forskjellene 

som er identifisert i klinisk praksis. I en gjennomgang av litteraturen fant Milosevic & 

Ledgerwood (2010) støtte for at det trolig finnes ulike sub-grupper i kliniske utvalg, og 

konkluderer med at motivasjon for affektiv regulering trolig er en viktig faktor som skiller disse 

gruppene. I så måte kan det tenkes at ulike motiver for deltagelse, og spesielt affektive motiver, 

kan bidra med viktig informasjon om forholdet mellom personlighet og pengespillproblemer. I 

ytterste konsekvens kan det tenkes at motiv er viktige markører på ulike personlighets-klynger, 

og kan bidra til å identifisere “typene” av spillere som er identifisert i klinisk praksis. Et slikt 

forhold kan ha betydelige implikasjoner i forebyggende arbeid og klinisk praksis, gjennom at 

man for eksempel raskt kan identifisere “sårbare” spillere på bakgrunn av en kort kartlegging for 

motiver. Slik forskning kan også øke forståelsen av personlighet som motivasjonell dimensjon, 

og i hvilken grad personlighet er viktig for problemutvikling direkte. Blant annet har liten 

kapasitet for selvkontroll, som blir målt i planmessighet, blitt implisert i problemutvikling for 

alle som spiller (McGrath, Neilson, Lee, Rash & Rad, 2018), selv om dette ikke er predikert i 

pathwaymodellen (Blaszczynski & Nower, 2002).  

1.7 Rasjonale og problemstilling 

1.7.1 Oppsummering  

Vår gjennomgang viser at pengespill er et relativt vanlig fenomen, som for en liten andel er 

assosiert med problemer og en rekke negative utfall. Det estimeres at ca 0.6 % av befolkningen i 

2013 hadde alvorlige pengespillproblemer, mens 2.4 % ble vurdert som moderate 

risiko/problemspillere. Forekomst av problemer beror seg på en rekke faktorer, inkludert 

regelverk som regulerer tilgjengelighet på pengespill, og ulike måter å måle fenomenet i 

befolkningen. Vi har også vist at enkelte grupper som menn, de med ung alder, lav utdanning og 

de utenfor arbeid er mer utsatt for problemer. Det er videre identifisert en rekke risikofaktorer, 

og i denne oppgaven har vi fokusert på funn som relaterer seg til personlighetskarakteristika og 

motiver for å spille. Blant annet ser vi en personlighetsprofil med økt impulsivitet, høy 
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nevrotisisme, lav planmessighet og lav medmenneskelighet hos de med pengespillproblemer. 

Samtidig ser vi også økt forekomst av motiver som å dempe psykologisk ubehag eller øke 

positive emosjoner hos de som har problemer, sammenlignet med rekreasjonelle spillere. 

Affektive motiver har også blitt linket til personlighet i teori gjennom at “coping” er foreslått å 

ha en sammenheng med nevrotisisme, mens “enhancement” har vært linket til spenningssøking 

og impulsivitet.  

Vi ser også at det trolig finnes ulike subgrupper av spillere, og det tyder på at disse 

gruppene ikke bare spiller av ulike motiv, men også har ulike personlighetsprofiler. En mulig 

implikasjon av et slikt forhold kan være at forholdet mellom personlighet og 

pengespillproblemer er ulikt for ulike motivasjonelle grupper, som foreslått i pathwaymodellen. 

Dette kan bety at eventuelle virkemidler som benyttes for å forebygge eller behandle 

problemspill bør tilpasses de ulike subgruppene. Det er derfor behov for mer forskning på 

forholdet mellom motiv, personlighet og pengespillproblemer. 

1.7.2 Rasjonale for studien og problemstilling 

Selv om det er gjort mange studier på pengespillproblemer, personlighet og pengespill-motiver, 

er det få som undersøker alle dimensjonene samtidig. I tillegg har disse studiene flere 

begrensninger. Mange av de tidligere nevnte studiene består i hovedsak av små utvalg av 

ungdom, studenter og kliniske utvalg, noe som kan medføre utfordringer i forhold til 

generaliserbarhet. Det er også funnet at det er individer med høy grad av nevrotisisme og lav 

planmessighet som oftest kommer i kontakt med helsevesenet (Goodwin, Hoven, Lyons & Stein, 

2002), og kun en liten andel av de med alvorlige pengespillproblemer oppsøker hjelp (Slutske, 

Blaszczynski & Martin, 2009). Ved å bruke store representative utvalg i slike studier kan man 

bidra til å redusere noe av den statistiske usikkerheten, og øke generaliserbarheten til hele 

populasjonen. 

Oss bekjent, finnes det foreløpig kun en studie som har analysert et stort representativt 

utvalg (n=10081) på variablene; pengespillproblemer, personlighet målt som femfaktor, samt 

demografiske variabler (Brunborg et al., 2016). Pengespillproblemer ble i denne studien målt 

langs et kontinuum fra ingen problemer til alvorlige problemer, og deltakerne ble kategorisert i 
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fire ulike grupper ut fra ingen, liten, moderat eller alvorlig problem-status. Studien bekreftet mye 

av det som er nevnt ovenfor både for demografiske variabler og personlighet. Det ble ikke 

rapportert om betydning av motiv for sammenhengen mellom personlighetstrekk og 

pengespillproblemer i denne studien. Ettersom det kun er gjort en enkelt studie på dette ønsker vi 

å replikere den ved hjelp av nyinnsamlede data fra 2015, utført av den samme forskningsgruppen 

ved Universitetet i Bergen (Pallesen et al., 2014). En replikering vil ikke bare styrke funnene 

gjort i den originale studien, men kan også kunne belyse eventuell variasjon i variablene over tid. 

Vi ønsker også å undersøke om ulike motiv for spilling har ulike personlighetsprofiler som 

antydet av tidligere forskning, og hvordan motiv eventuelt påvirker forholdet mellom 

personlighet og pengespillproblemer. 

1.7.3 Hypoteser 

Overordnet, i et nasjonalt utvalg (A) på bakgrunn i flere studier, forventer vi å se at personlighet 

er assosiert med pengespillproblemer, (B) hvis ulike motiver har ulike personlighetsprofiler, 

forventer vi å se en forskjell i personlighetstrekk for ulike motiver for deltagelse i pengespill, og 

til slutt, i tråd med pathway modellen, forventer vi en interaksjon/modererende effekt av ulike 

motiver på forholdet mellom problemspilling og personlighetstrekk. 

Spesifikt hypotiserer vi at i likhet med Brunborg et al. (2016) at pengespillproblemer vil 

være assosiert med (A1) økt skåre på nevrotisisme, (A2) lavere skåre på planmessighet, (A3) 

lavere skåre på medmenneskelighet ved moderate eller alvorlige pengespillproblemer, og (A4) at 

åpenhet og ekstroversjon ikke vil være assosiert med pengespillproblemer.  

Videre hypotiserer vi i tråd med tidligere studier og teori (Blaszczynski & Nower, 2002; 

Mackinnon et al., 2016; MacLaren et al., 2015; Tackett et al., 2015) at “coping” vil være 

assosiert med (B1) høyere skåre på nevrotisisme, (B2) lavere skåre på planmessighet, og (B3) 

lavere skåre på medmenneskelighet. For motivet spenning hypotiserer vi (B4) lavere skåre på 

nevrotisisme, (B5) lavere skåre på planmessighet og (B6) lavere skåre på medmenneskelighet. 

For motivet sosialt hypotiserer vi (B7) lavere skåre på nevrotisisme, og (B8) økt skåre på 

ekstroversjon.  

22 



 

Til slutt vil vi på bakgrunn av at ulike motivgrupper/subgrupper av spillere er foreslått å 

ha ulike personlighetsprofiler forut for problemutvikling, utforske hvordan motiv påvirker 

forholdet mellom personlighet og pengespillproblemer (Blaszczynski & Nower, 2002; Milosevic 

& Ledgerwood, 2010; Stewart et al., 2008). Spesifikt hypotiserer vi; (C1) økt nevrotisisme for 

alle som spiller for “coping”-motiver, med mindre forskjell mellom problemgruppe og ikke 

problem, (C2) svakere sammenheng mellom nevrotisisme og pengespillproblemer for de som 

spiller på grunn av “enhancement”-motiver, (C3) svakere sammenheng mellom 

medmenneskelighet og problemspill for “enhancement”-motiv, og (C4) svakere sammenheng 

mellom nevrotisisme og pengespillproblemer for sosiale motiv.  
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2 Metode 

2.1 Bakgrunn 

Denne studien analyserer data som er innhentet i forbindelse med en stor nasjonal undersøkelse 

(n=14000) om spillatferd og pengespillproblemer gjennomført ved Universitetet i Bergen, på 

oppdrag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. En slik studie unngår mange av begrensningene som er 

forbundet med studier nevnt i 1.7. Blant annet reduserer befokningstversnitt seleksjonsbias og 

øker generaliserbarhet mot generell befolkning, samt reduserer statistisk usikkerhet forbundet 

med lav n. Pallesen et al. (2014) gjennomførte først en undersøkelse i 2013, der bestillingen blant 

annet var å identifisere omfang av problemer knyttet til pengespill, samt identifisere utsatte 

grupper og faktorer som kan bidra til å forstå problematisk pengespill og avhengighet. Det ble 

deretter bestilt en ny undersøkelse to år senere, med samme metode og prosedyre for å undersøke 

eventuelle effekter av Norsk Tippings lansering av kasinospill på nett. Denne undersøkelsen 

resulterte i rapporten “ Omfang av Penge- og Dataspillproblemer i Norge 2015” (Pallesen, 

Molde, Mentzoni, Hanss & Morken, 2016). Vi har valgt å benytte data fra innsamlingen i 2015, 

da dette gir mulighet til å replikere tidligere beskrevne funn fra 2013-innsamlingen i Brunborg et 

al. (2016). Se Pallesen et al. (2016) for en mer detaljert beskrivelse av utvalg og prosedyre enn 

den som følger her.  

2.2 Deltagere og datainnsamling 

I juni 2015 ble det trukket et tilfeldig (ikke stratifisert) utvalg på 14000 personer i alderen 16-74 

fra folkeregisteret. Innsamling ble gjort per post, med et spørreskjema på 105 spørsmål over 5 

sider som kunne besvares på 10-15 minutter. Utsendelse per post ble valgt, fremfor for eksempel 

telefonintervju som kan gi mer sosialt ønskelige svar (Bowling, 2005). Videre ble det gjort en 

rekke grep både i utarbeidelsen av spørreskjema og i innsamlingsfasen for å motvirke en 

nedadgående trend for deltagelse i spørreundersøkelser (Morton, Bandara, Robinson & Carr, 

2012), som blant annet fokus på universitets tilknytning, unike løpenummer og tydelig 

24 



 

informasjon om anonymitet (Edwards et al., 2009). Alle respondenter fikk også mulighet til å 

vinne gavekort på 500 kr. Valide svar ble vurdert ut fra om det fantes informasjon om deltagelse 

i pengespill siste 12 måneder; ja eller nei. Totalt ble det mottatt 5485 valide svar. Etter en 

justering av bruttoutvalg på bakgrunn av feil adresse, sykdom, dødsfall, fraflytting og 

språkvansker ble svarprosenten 40.8 %. 

2.3 Etiske retningslinjer 

Undersøkelsen ble søkt inn til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK), og Helseregion Vest godkjente gjennomføringen av prosjektet basert på en 

endringsmelding våren 2015 (saksnummer 2013/120). Det ble videre søkt tillatelse hos 

rettsavdelingen i Skattedirektoratet om å trekke et tilfeldig utvalg på 14000 personer fra 

Folkeregistret som ble godkjent våren 2015. Det kom tydelig frem at deltagelse var frivillig, og 

alle persondata ble anonymisert slik at deltakere ikke skulle kunne identifiseres. Et separat 

register med navn, adresse og unikt id-nummer ble beholdt av forskningsgruppen ved 

Universitetet i Bergen, men er ikke knyttet til datainnsamlingen utover det unike id-nummeret. 

Se Pallesen et al. (2014) eller Pallesen et al. (2016) for mer informasjon. 

2.4 Måleverktøy 

2.4.1 Personlighet 

Som mål på personlighet i utvalget ble det benyttet en norsk oversettelse av MINI-International 

Personality Item Pool (MINI-IPIP). MINI-IPIP er en kortversjon av “International Personality 

Item Pool-Five-factor model” som består av 50 spørsmål/påstander knyttet til de fem faktorene i 

femfaktormodellen (Goldberg, 1999). Kortversjonen på 20 spørsmål er brukt for for å øke 

responsraten, som er spesielt relevant i større befolkningsundersøkelser som undersøker mange 

temaer. Donnellan, Oswald, Baird & Lucas (2006) utviklet og validerte MINI-IPIP over fem 

studier, hvor instrumentet viste gode psykometriske egenskaper til tross for at versjonen er 

relativt kort. Hver påstand beskriver en atferd, for eksempel; “Liker orden og struktur” eller “Har 

ofte humørsvingninger”, og respondenten skal besvare i hvilken grad dette er beskrivende for seg 

25 



 

på en fempunkts skala (1-5), der 1 er «veldig feil», og 5 er «helt riktig». De fire påstandene 

tilhørende ett trekk blir summert opp til en totalskåre for dette personlighetstrekket. Dette 

resulterer i en totalskåre på 4-20 på hver av de fem personlighetstrekkene. Cronbachs alfa i 

denne studien var 0.82 for ekstroversjon, 0.73 for medmenneskelighet, 0.70 for planmessighet, 

0.78 for nevrotisisme og 0.73 for åpenhet for opplevelser. Se vedlegg (A) for en fullstendig liste 

over spørsmålene i MINI-IPIP.  

2.4.2 Pengespillproblemer 

For å måle pengespillproblemer ble en norsk versjon av Problem Gambling Severity Index 

(PGSI) brukt. PGSI er et instrument på 9 spørsmål utviklet av Ferris og Wynne (2001) for bruk i 

befolkningsundersøkelser/epidemiologiske undersøkelser der alvorlige pengespillproblemer er et 

relativt lavfrekvent fenomen. Instrumentet er ikke et diagnostisk verktøy, men er ment å 

identifisere alvorlige pengespillproblemer i et utvalg, samtidig som det klassifiserer 

pengespillproblemer langs et kontinuum fra ingen problemer til alvorlige problemer. 

Instrumentet har vist gode psykometriske egenskaper gjennom høy intern konsistens, test-retest 

reliabilitet, stabil faktorstruktur, og har høy grad av overlapp med andre mål på 

pengespillproblemer (Holtgraves, 2009; Miller, Currie, Hodgins & Casey, 2013; Orford, Wardle, 

Griffiths, Sproston & Erens, 2010). 

PGSI måler to domener de siste 12 måneder; problematisk spillatferd (5 spørsmål) og 

relaterte konsekvenser (4 spørsmål). Eksempler på spørsmål er; “hvor ofte i løpet av de siste 12 

månedene har du følt behov for å spille for mer og mer penger for å oppnå ønsket 

spenningsnivå?” (spillatferd); eller “har andre rundt deg kritisert spillingen din og fortalt deg at 

du har et spilleproblem, uavhengig om du har opplevd dette som sant eller ei?” (konsekvenser). 

Svarene angis som; aldri (0), noen ganger (1), for det meste (2) og alltid (3), som gir en totalskåre 

på mellom 0 og 27 poeng for hele skalaen. Ut fra totalskåren blir repondentene klassifisert inn i 

fire kategorier; 0 = ikke-spiller eller ikke-problemspiller; 1-2 = lavrisiko spiller; 3-7 = moderat 

risiko/problem; og 8-27 = alvorlig problemspiller (Ferris & Wynne, 2001). Instrumentet er 

standardisert og har blitt validert i mange studier (N. V. Miller et al., 2013; Orford et al., 2010), 
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men den norske oversettelsen er ikke validert. I denne studien var Cronbach's alpha 0.874. Se 

vedlegg (B) for fullstendig liste over spørsmål. 

2.4.3 Motiv 

De av respondentene som hadde deltatt i pengespill siste 12 måneder ble spurt om å krysse av for 

hva som var deres viktigste motivasjon for å delta i pengespill, og det ble gitt mulighet til å 

krysse av for flere alternativer. Spørreskjemaet inneholdt en liste med ulike motiv, som har vist 

seg å være av betydning både for generell deltagelse i pengespill og problemspill (Binde, 2009). 

Alternativene var; “for spenning”, “for å forbedre økonomien”, “for å støtte en god sak”, “for å 

glemme problemer”, “for å vinne”, “for å teste egne ferdigheter”, “sosialt”, “ for moro”, “gir en 

rusfølelse” og “for å ta igjen tidligere tap”. Respondentene kunne også oppgi; “vet ikke” og 

“annet”. Kun de som hadde deltatt i pengespill ble bedt om å besvare dette.  

For denne studien er vi mest interessert i motiver som har blitt empirisk og teoretisk 

knyttet til både rekreasjonell spilling og pengespillproblemer. Med utgangspunkt i Stewart & 

Zacks (2008) tre motivasjonelle dimensjoner; “coping”, “enhancement” og “sosiale”, som er 

tenkt å kunne speile eventuelle subgrupper observert i klinisk praksis, klassifiserte vi deltagerne i 

grupper basert på om de hadde oppgitt et av disse motivene som hovedmotiv. På bakgrunn av 

studier som foreslår muligheten for at motiv kan forandre seg med problem-status, og at flere 

motiver kan være viktige samtidig valgte vi en tilnærming der hvert motiv ble behandlet separat 

uavhengig om respondenter hadde krysset av på flere motiver eller ikke (Pantalon, Maciejewski, 

Desai & Potenza, 2008; Sundquist et al., 2016). Ettersom motiv-utvalget i spørreundersøkelsen 

ikke samsvarer med pathwaymodellen eller Gambling Motives Questionnaire (GMQ); “coping”, 

“enhancement” og “sosial/normal” (Blaszczynski & Nower, 2002; Stewart & Zack, 2008), 

valgte vi etter et litteratursøk at det å spille for “spenning”,  “å glemme problemer”, og “sosialt”, 

best korresponderer med “enhancement”, “coping” og “sosialt”, respektivt (Binde, 2013; 

Pantalon et al., 2008; Schellenberg, McGrath & Dechant, 2016).  
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2.4.4 Demografi 

Det ble også stilt spørsmål som omhandlet kjønn (mann/kvinne), alder (antall år), sivilstatus (bor 

sammen/bor alene), høyeste fullførte utdanning (grunnskole/videregående = lav, 

høyskole/universitet = høy) og jobbstatus (fulltid/deltid/student/pensjonert/arbeidsledig). Se 

vedlegg C for full liste over demografiske spørsmål og alternativer. 

2.5 Statistiske analyser 

2.5.1 Replikering, ujustert modell 

For replikering av Brunborg et al. (2016), spesifikt hypoteser A1-A4, benyttet vi samme 

statistiske metode. For å undersøke sammenhengen mellom personlighetstrekk og 

pengespillproblemer ble det gjennomført flere separate “ordinary least-squares” (OLS) 

regresjonsmodeller “enveis-anova” mellom personlighetstrekkene (avhengig variabel) og PGSI 

kategoriene (uavhengig variabel). Personlighetstrekkene ble undersøkt mot PGSI kategoriene 

separat. Ingen problem (spiller ikke pengespill + 0 PGSI skåre) ble definert som referansegruppe. 

Deretter utførte vi kontrastanalyser for PGSI mellom referansegruppen (“Ingen PG”)  og lite 

(”lav PGSI”), moderate (“Moderat PGSI”) og alvorlige problemer (“Alvorlig PGSI”), for hvert 

personlighetstrekk, for å undersøke hypotesene A1-A4. 

2.5.2 Replisering, justert modell 

For å justere eventuelle sammenhenger mellom personlighetstrekk og pengespillproblemer for 

påvirkning fra kjønn, alder, sivilstatus, utdanningsnivå og jobbstatus, ble hovedeffektene av disse 

lagt inn i den ujusterte modellen fra 2.5.1. Alder ble kodet i 10 års intervaller som et kovariat, og 

jobbstatus ble inkludert inn som en kategorisk variabel med fulltidsarbeid som referansegruppe. 

Kjønn, sivilstatus og utdanning ble lagt inn som dikotome kategorier. Tilsammen repliserer 

2.5.1. og 2.5.2. tabell 2 i Brunborg et al. (2016). 
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2.5.3 Motiv og personlighet 

For analysene med motiv, på bakgrunn av at vi har få respondenter i gruppene med moderate 

(n=111) og alvorlige problemer (n=37), slo vi sammen disse gruppene til moderat/alvorlig 

problem (n=148) for å bedre statistisk styrke. Dette var nødvendig for å ha nok deltagere til å 

undersøke eventuelle interaksjoner mellom motiv og problem-kategori på personlighets-skåre. 

En slik løsning har også blitt gjort tidligere (Currie et al., 2013). Etter replikering fjernet vi også 

alle deltakere som ikke har spilt pengespill siste 12 måneder fra referansegruppen, da vi primært 

er interessert i subgrupper av spillere. For å validere den nye inndelingen repliserte vi modellen 

fra 2.5.2. Resultatene fra denne er kort beskrevet i oppgaven, og vil bli presentert i tabellform i 

vedlegg E. 

For å undersøke om det var ulike personlighetsprofiler for ulike motiv (hypoteser 

B1-B8), gjennomførte vi t-tester for uavhengige utvalg for hvert av de ulike motivene 

(“enhancement”, “coping”, sosialt) mot alle de fem personlighetstrekkene separat.  

2.5.4 Motiv som modulator av personlighets-profil 

For å undersøke om motiv modulerer sammenhengen mellom personlighet og 

pengespillproblemer (C1-C4) førte vi hvert motiv inn i den ujusterte modellen fra 2.5.1, men 

med inndelingen fra 2.5.3. Hvert motiv ble lagt inn separat for hvert personlighetstrekk. Dette 

resulterte i 15 modeller. For hver modell lagde vi et interaksjonsledd mellom PGSI og motiv for 

å undersøke eventuelle interaksjonseffekter. Med utgangspunkt i at motiv, pengespill og 

personlighet er funnet å bli påvirket av både kjønn og alder, kontrollerte vi også for 

hovedeffekten av disse variablene i modellen.  

Alle analyser er gjennomført ved hjelp av IBM SPSS 25. Det er ikke justert for multiple                

sammenligninger. 
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3 Resultater 

3.1 Deskriptiv statistikk 

Av de 5485 respondentene med valide svar oppga 3232 (58.9 %) at de hadde deltatt i pengespill 

de siste 12 måneder, mens 2253 (41.1 %) ikke hadde deltatt i pengespill. Av respondentene som 

oppga tilstrekkelig informasjon til å klassifisere problemspill ble 4911 (90.1 %) klassifisert som 

ikke-problem, 392 (7.2 %) som lav-risiko/problem, 111 (2 %) som moderat-risiko/problem, og 

37 (0.7 %) ble klassifisert med alvorlige pengespillproblemer. Det var tilnærmet like mange 

menn (47 %) som kvinner (53 %), med en en gjennomsnittsalder på 47.24 år. Det var flere som 

levde sammen i et partnerforhold (71.4 %) enn de som bodde alene (28.6 %). Andelen med 

høyere utdanning (54 %) var relativt lik andelen med lavere utdanning (46 %). Over halvparten 

av utvalget (53.2 %) var i 100 % arbeid, mens 11.4 % jobbet deltid, 9.6 % var studenter, 15.1 % 

var pensjonister eller jobbet hjemmefra, og 10.7 % var utenfor arbeid. 

I tråd med tidligere studier ser vi at 73 % av de med alvorlig problemer er menn, og at 

alvorlige pengespillproblemer var assosiert med lavere alder. Vi ser også at det er flere med lav 

utdanning i kategorien alvorlige problemer (75.7 %), samt en økt forekomst av det å være 

utenfor arbeid blant de med alvorlig pengespillproblemer (29.7 %), mot 10.1 % i 

referansegruppen. 

Disse tallene viser oss at vi har et relativt representativt utvalg, og andelen med 

problemspillere er i tråd med den tidligere undersøkelsen av Brunborg et al. (2016) som fant 7.2 

% for liten risiko/problem, 2.4 % for moderat risiko/problem og 0.6 % for alvorlige problemer. 

De deskriptive dataene er også i overensstemmelse med studier som karakteriserer mannlig 

kjønn, ung alder, lav utdanning, og generelt lav sosioøkonomisk status som risikogrupper 

(Calado & Griffiths, 2016; Hodgins et al., 2012). Se vedlegg D og tabell D1 for mer utfyllende 

deskriptive data på utvalget som ligger til grunn for replikering av Brunborg et al. (2016). 

 Se Tabell 1 for deskriptiv statistikk etter korrigering av utvalg (som beskrevet i 2.5.3). 

Sett i forhold til inndeling fra Brunborg et al. (2016) får vi omtrentlig tilsvarende tall. Spesifikt 
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for motiver ser vi det var n= 1078 (31.7 %) spillere som oppga “enhancement”/ spenning som 

hovedmotiv for deltagelse, n= 213 (6.3 %) som oppga sosialt motiv, mens bare n=14 (0.4 %) 

oppga “coping”/glemme problemer som sitt hovedmotiv. Som følge av liten spredning og 

datastyrke vil motivet “coping” ikke bli analysert videre.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistikk 

 Hele utvalget  
 

(n = 3406) 

Ingen problemer  
 

(n=2866) 

Lite problemer 
 

 (n=392) 

Moderate/alvorlige 
problemer 
 (n=148) 

Nevrotisisme 2.52 (0.83) 2.48 (0.82) 2.70 (0.85) 2.83 (0.91) 

Ekstroversjon 3.45 (0.84) 3.45 (0.84) 3.44 (0.82) 3.35 (0.92) 

Medmensklighet 4.14 (0.68) 4.17 (0.66) 4.05 (0.66) 3.80 (0.81) 

Planmessighet 4.01 (0.73) 4.06 (0.71) 3.86 (0.74) 3.48 (0.83) 

Åpenhet 3.40 (0.80) 3.39 (0.80) 3.46 (0.76) 3.48 (0.79) 

Kvinne 50.6%  53% 41.1% 29.7% 

Mann 49.4%  47% 58.9% 70.3% 

Alder 49.46 (14.96) 50.28 (14.62) 46.38 (15.82) 41.64 (15.89) 

Motiv “enhancement” 31.7% 27.1%  51%  67.6%  

Motiv “coping” 0.4%  0.1%  0.3%  6.1%  

Motiv “sosialt” 6.3% ) 4.6%  13%  20.3%  

Notat: Deskriptiv statistikk. For personlighetstrekkene; Nevrotisisme, Ekstroversjon, Medmenneskelighet, 

Planmessighet, og Åpenhet, er gjennomsnitt og (standardavvik) vist. For kjønn; Mann og Kvinne, er prosentandel 

vist. For alder er gjennomsnitt og (standardavvik) vist. For motiv; “Enhancement”, “Coping”, og “Sosialt”, er 

prosentandel vist.  
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3.2 Personlighet og pengespillproblemer, A1-A4 

3.2.1 Ujustert modell 

For å replikere sammenhengen mellom personlighetstrekk og pengespillproblemer (se 2.5.1) ble 

det gjennomført en-veis Anova for hvert personlighetstrekk, med PGSI-kategoriene som 

uavhengig variabel. Deretter ble det gjort en kontrastanalyse mot referansegruppen. Vi så en 

signifikant hovedeffekt på nevrotisisme F(3, 5291) = 14.09 , p=<.001, planmessighet F(3, 5289) 

= 30.22 , p=<.001, og medmenneskelighet F(3, 5291) = 17.27 , p=<.001. For trekkene åpenhet 

og ekstroversjon var det ingen signifikant hovedeffekt av PGSI, p>.292 i tråd med hypotese A4. 

Kontrastanalyser viste at sammenlignet med referansegruppe var problem-status assosiert med 

høyere skåre på nevrotisisme, lavere skåre på planmessighet og lavere skåre på 

medmenneskelighet, i tråd med hypotesene A1-A3. Se Tabell 2. 

 

Tabell 2: Kontrast problem-status vs referansegruppe 

Problem-status Nevrotisisme Ekstroversjon Planmessighet Åpenhet Medmenesklighet 

    Lav PGSI 
(ref.: ingen PG) 

0.18 *** 
(0.10, 0.27) 

0.01 
(-0.08, 0.10) 

-0.16 *** 
(-0.23, -0.08) 

0.03 
(-0.05, 0.12) 

-0.11 ** 
(-0.18, -0.04) 

   Moderat PGSI 
(ref.: ingen PG) 

0.20 * 
(0.04, 0.36) 

-0.01 
(-0.18, 0.15) 

-0.47 *** 
(-0.61, -0.33) 

0.02 
(-0.14, 0.18) 

-0.29 *** 
(-0.42, -0.15) 

    Alvorlig PGSI 
(ref.: ingen PG) 

0.63 *** 
(0.36, 0.90) 

-0.27 
(-0.55, 0.01) 

-0.73 *** 
(-0.96, -0.49) 

0.13 
(-0.13, 0.40) 

-0.58 *** 
(-0.81, -0.36) 

Notat: Kontrasteffekt mellom PGSI kategori mot referansegruppe (ingen problem, PG). Gjennomsnittlig forskjell 
(95 % konfidensintervall) er vist. *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001. 
 

3.2.2 Justert modell 

For å justere estimatene for mulige påvirkninger av demografiske variabler, ble det gjennomført 

nye regresjonsmodeller for hvert personlighetstrekk hvor hovedeffektene av PGSI, kjønn, alder, 

sivilstatus, utdanning og jobb-status ble lagt inn i modellen (se 2.5.2 for full beskrivelse).  
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I de justerte modellene så vi en signifikant hovedeffekt av PGSI på nevrotisisme F(3, 

5148) = 15.38 , p=<.001, planmessighet F(3, 5147) = 18.40 , p=<.001, og medmenneskelighet 

F(3, 5150) = 6.25 , p=<.001. For trekkene ekstroversjon og åpenhet var det ikke noen signifikant 

hovedeffekt av PGSI, p>.449, i tråd med prediksjonene (A1-A4) og resultatet i 3.2.1. 

De justerte estimatene viste at problem-status var assosiert med høyere skåre på 

nevrotisisme og lavere skåre på planmessighet for alle problem-gruppene (se tabell 3). Samtidig 

var moderate og alvorlige problemer assosiert med lavere skårer på medmenneskelighet. For 

gruppen med lav risiko var det derimot ingen signifikant sammenheng for medmenneskelighet 

p=.162, når det ble kontrollert for demografi (se tabell 3). Dette er også i tråd med hva Brunborg 

et al. (2016) rapporterte. Sammenlignet med Brunborg et al. (2016) var det noen små forskjeller i 

vårt utvalg for effekter av demografiske variabler. I motsetning til deres studie fant vi ingen 

signifikant hovedeffekt av sivil-status F(1, 5148) = 2.45 , p=.118 på nevrotisisme, eller 

signifikant hovedeffekt av jobbstatus F(4, 5150) = 1.79 , p=.128 på medmenneskelighet. Se 

tabell D2 i vedlegg D for f-verdier på ytterligere hovedeffekter. 

Sett i forhold til Brunborg et al. (2016) viste vår modell for nevrotisisme at sivilstatus 

hadde samme retning, men var ikke signifikant. Samtidig var også studenter i vårt utvalg 

assosiert med økt nevrotisisme, sammenlignet med de som var i 100 % jobb. For de i utvalget 

som var studenter var det også et ulikt resultat på skåre for medmenneskelighet, sammenlignet 

med de som jobbet 100 %. Hos Brunborg et al. (2016) var studentstatus signifikant assosiert med 

økt skåre på medmenneskelighet, men til tross for at vi fant en slik retning var det ingen 

signifikant sammenheng p=.096. 

Utover disse funnene var det kun små, ikke signifikante forskjeller i variasjon blant 

demografiske variabler på skåre i de fem faktorene (se tabell 3). 
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Tabell 3: Kontrasteffekter, for justerte modeller.  

Problem-status Nevrotisisme Ekstroversjon Planmessighet Åpenhet Medmenesklighet 

Lav PGSI  
(ref.: ingen PG) 

0.21 *** 
 (0.13, 0.30) 

0.02 
(-0.07, 0.11) 

-0.12 ** 
(-0.19, -0.05) 

0.03 
(-0.06, 0.11) 

-0.05 
(-0.12, 0.20) 

Moderat PGSI 
(ref.: ingen PG) 

0.20 *  
(0.04, 0.36) 

0.05 
(-0.12, 0.22) 

-0.36 *** 
(-0.50, -0.22) 

0.01 
(-0.15, 0.16) 

-0.15 * 
(-0.28, -0.03) 

Alvorlig PGSI 
(ref.: ingen PG) 

0.60 *** 
(0.33, 0.86) 

-0.21 
(-0.49, 0.08) 

-0.58 *** 
(-0.82, -0.35) 

-0.01 
(-0.26, 0.26) 

-0.38 ** 
(-0.60, -0.17) 

Demografiske Variabler 

Mann 
 (ref.: kvinne) 

-0.30 *** 
(-0.35, -0.25) 

-0.10 *** 
(-0.15, -0.05) 

-0.24 *** 
(-0.28, -0.20) 

0.14 *** 
(0.09, 0.18) 

-0.42 *** 
(-0.46, -0.39) 

Alder+ 
-0.06 *** 

(-0.08, -0.04) 
-0.03 ** 

(-0.05, -0.01) 
0.07 *** 

(0.05, 0.09) 
-0.07 *** 

(-0.08, -0.05) 
0.01 

(-0.01, 0.02) 

Enslig  
(ref.: partner) 

-0.04 
(-0.09, 0.01) 

-0.07 * 
(-0.13, -0.02) 

-0.08 ** 
(-0.12, -0.03) 

0.09 ** 
(0.04, 0.14) 

-0.02 
(-0.06, 0.02) 

Høyere utdanning 
(ref.: grunnskole) 

-0.10 *** 
(-0.15, -0.05) 

0.09 *** 
(0.04, 0.14) 

0.01 
(-0.04, 0.04) 

0.32 *** 
(0.28, 0.37) 

0.14 *** 
(0.10, 0.18) 

Deltid jobb  
(ref.: fulltid) 

0.17 *** 
(0.09, 0.24) 

-0.12 ** 
(-0.20, -0.04) 

-0.12 *** 
(-0.18, -0.05) 

-0.04 
(-0.11, 0.03) 

0.04 
(-0.02, 0.10) 

Student 
(ref.: fulltid) 

0.11 * 
(0.01, 0.20) 

-0.07 
(-0.17, 0.03) 

-0.21 *** 
(-0.29, -0.12) 

0.13 ** 
(0.04, 0.22) 

0.06 
(-0.01, 0.14) 

Pensjonert/ jobber 
hjemme 

(ref.: fulltid) 

0.11 ** 
(0.03, 0.19) 

-0.09 * 
(-0.17, -0.01) 

-0.15 *** 
(-0.21, -0.08) 

-0.09 * 
(-0.16, -0.01) 

-0.05 
(-0.12, 0.01) 

Utenfor arbeid 
(ref.: fulltid) 

0.31 *** 
(0.23, 0.39) 

-0.07 
(-0.15, 0.01) 

-0.13 *** 
(-0.20, -0.06) 

0.16 *** 
(0.08, 0.23) 

0.03 
(-0.04, 0.09) 

Notat: Kontrasteffekt mellom PGSI kategori mot referansegruppen (ingen problem, PG). Gjennomsnittlig 
forskjell (95 % konfidensintervall) er vist. *: p<0.05,. **: p<0.01,. ***: p<0.001, +Alder er kodet i 10-års 
intervaller. 
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3.2.3 Ny inndeling 

For å undersøke effekten av å slå sammen moderate og alvorlige problemspillere til en kategori, 

samt fjerne alle som ikke har spilt fra referansegruppen siste 12 måneder (se 2.5.3), repliserte vi 

analysene i 3.2.2 med det nye utvalget (se 2.5.3 og 2.5.2). 

Når vi gjentok analysene med ny gruppeinndeling (lav PGSI og moderat/alvorlig PGSI) 

mot referansegruppen som deltar i pengespill, fant vi at nevrotisisme, planmessighet og 

medmenneskelighet var signifikant assosiert med PGSI. Problem-status var assosiert med høyere 

skåre på nevrotisisme, lavere skåre på planmessighet og lavere skåre på medmenneskelighet (se 

tabell 4). Sammenhengen var sterkest for planmessighet, deretter nevrotisisme og så 

medmenneskelighet. Ekstroversjon og åpenhet var ikke signifikant assosiert med problem-status 

når vi undersøkte moderate og alvorlige problemer samtidig. Se tabell E1-E3 i vedlegg E for mer 

informasjon om deskriptiv statistikk, effekter av demografiske variabler og f-verdier. Den nye 

inndelingen endret ikke resultatene fra 3.2.2 i forhold til hypotesene (A1-A4). 

 

Tabell 4: Kontrast problem-status vs referansegruppe (ny inndeling) 

Problem-status Nevrotisisme Ekstroversjon Planmessighet Åpenhet Medmenesklighet 

    Lav PGSI 
(ref.: ingen PG) 

0.22 *** 
(0.14, 0.31) 

-0.01 
(-0.10, 0.08) 

-0.13 ** 
(-0.21, -0.06) 

0.02 
(-0.06, 0.11) 

-0.07 * 
(-0.14, -0.000) 

Moderat/Alvorlig 
PGSI  

(ref.: ingen PG) 

0.31 *** 
(0.17, 0.44) 

-0.05 
(-0.20, 0.10) 

-0.43 *** 
(-0.55, -0.30) 

-0.004 
(-0.14, 0.13) 

-0.23 *** 
(-0.35, -0.12) 

Notat: Kontrasteffekt mellom PGSI kategori mot referansegruppen (ingen problem, PG). Gjennomsnittlig 
forskjell (95 % konfidensintervall) er vist. *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001. 
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3.3 Personlighet og motiv for deltagelse, B1-B8 

For å undersøke hypoteser B1-B8 (se 2.5.3) sammenlignet vi fravær og tilstedeværelse av motiv 

(“enhancement”, “coping”, sosialt) separat ved hjelp av uavhengige t-tester, for hvert 

personlighetstrekk. Med utgangspunkt i lavt antall respondenter som spilte på grunn av “coping” 

med alvorlige/moderate problemer (n=9) og i lite/ingen problemer (n=5), valgte vi å ikke 

analysere “coping” på grunn av lav statistisk kraft (hypoteser B1-B3). 

For motivet spenning fant vi i tråd med hypotese (B5) en signifikant forskjell i 

planmessighet som indikerer at motivet spenning er assosiert med lavere planmessighet (M = 

-0.14). Det var ingen signifikant forskjell i nevrotisisme (B4), ekstroversjon, åpenhet eller 

medmenneskelighet (B6) mellom de som hadde spenning som motiv og de som spiller av andre 

motiv p>.653 (se tabell 5).  

For motivet sosialt så vi ingen signifikant sammenheng med nevrotisisme (B7) eller 

ekstroversjon (B8). Imidlertid fant vi at sosialt motiv var assosiert med redusert planmessighet 

(M= -0.27), økt åpenhet (M = 0.12) og redusert medmenneskelighet (M=-0.15), se tabell 6. 

 

Tabell 5:T-test av uavhengige utvalg for motivet spenning mot andre motiv 

 Andre motiv Spenning  

 
95% 
KI 

   

 N=2328 N=1078    
 
p  Gj.snitt Gj.snitt Forskjell t df 

Nevrotisisme 2.52 2.51 -0.01 (-0.05, 0.07) -0.43 3289 0.668 

Ekstroversjon 3.44 3.45 0.005 (-0.07, 0.06) 0.16 3289 0.875 

Planmessighet 4.06 3.92 -0.14 (0.09, 0.20) -5.06 1949 <0.001 

Åpenhet 3.40 3.41 0.01 (-0.07, 0.05) 0.40 3284 0.692 

Medmeneskelighet 4.14 4.13 -0.01 (-0.04, 0.06) -0.45 3290 0.653 

Notat: KI= 95 % Konfidensintervall. Levene`s test indikerte ulik varians for planmessighet (F = 6.32, p =0.012), 
frihetsgraden ble justert fra 3288 til 1949. 
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Tabell 6:T-test av uavhengige utvalg for sosialt motiv mot andre motiv 

 Andre motiv Sosialt       

 N=3193 N=213  
95% 
KI 

  
 

p  Gj.snitt Gj.snitt Forskjell t df 

Nevrotisisme 2.52 2.50 -0.02 (-0.09, 0.14) -0.37 3289 0.707 

Ekstroversjon 3.44 3.53 0.09 (-0.21, 0.03) 1.49 3289 0.136 

Planmessighet 4.03 3.76 -0.27 (0.16, 0.38) -4.74 232 <0.001 

Åpenhet 3.40 3.51 0.12 (-0.23, -0.01) 2.08 3284 0.037 

Medmeneskelighet 4.15 4.00 -0.15 (0.06, 0.24) -3.12 3290 0.002 

Notat: KI= 95 % Konfidensintervall. Levene`s test indikerte ulik varians for planmessighet (F = 6.78, p =0.009), 
frihetsgraden ble justert fra 3288 til 232. 
 

3.4 Motiv, personlighetstrekk, og pengespillproblemer, C1-C4 

Etter å ha undersøkt om vi fant de samme tendensene i vårt materiale som Brunborg et al. (2016) 

fant i sitt datasett, ønsker vi å undersøke om oppgitt motiv for å delta i pengespill kan påvirke 

eventuelle sammenhenger mellom personlighetstrekk og pengespillproblemer. Se 2.5.4 for mer 

informasjon. Motivet “coping” ble ikke analysert grunnet for lav n (C1), se 2.5.3.  

3.4.1 Betydningen av spenning som motiv, C2-C3 

Modellene, kontrollert for kjønn og alder, viste signifikante hovedeffekter av PGSI-status på 

trekkene nevrotisisme, planmessighet og medmenneskelighet. I kontrast-analysene så vi økende 

nevrotisisme og minkende planmessighet og medmenneskelighet ved problem-status, i likhet 

med resultatene fra 3.2.1 og hypotesene (A1-A3).  

I motsetning til resultatet i 3.3 fant vi signifikant redusert nevrotisisme (M=-0.21) som 

støtter B4, økt medmenneskelighet (M=0.15) som går imot B6, og ingen endring på 

planmessighet som går imot B5, hvis spilling var motivert av spenning. Se tabell 7 og 8. 

Det var også en signifikant interaksjonseffekt av motivet spenning og PGSI status på 

nevrotisisme og medmenneskelighet. For de som spiller på grunn av spenning er 
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interaksjonseffektene drevet av redusert nevrotisisme for de med lav risiko og problem-status, og 

økt medmenneskelighet for referansegruppen og de med problem-status. Interaksjonseffekten for 

medmenneskelighet støttet hypotese (C3), mens interaksjonseffekten for nevrotisisme støtter 

hypotese (C2). Se figur 1A og 1E og tabell 7 og 8 for en oversikt over f-verdier og kontraster. 

 

Tabell 7: F-verdier motivet spenning     

Nevrotisisme Df f-verdi p-verdi  Ekstroversjon Df f-verdi p-verdi 

PGSI-status  
Motiv 

PGSI*Motiv 
Kjønn 
Alder 

2, 3283 
1, 3283 
2, 3283 
1, 3283 
1, 3283 

28.74 
13.55 
7.43 

140.26 
34.70 

<0.001 
<0.001 
0.001 

<0.001 
<0.001 

 PGSI-status  
Motiv 

PGSI*Motiv 
Kjønn 
Alder 

2, 3283 
1, 3283 
2, 3283 
1, 3283 
1, 3283 

1.63 
0.53 
0.55 
2.69 
5.97 

0.197 
0.465 
0.576 
0.101 
0.015 

Planmessighet Df f-verdi p-verdi  Åpenhet Df f-verdi p-verdi 

PGSI-status  
Motiv 

PGSI*Motiv 
Kjønn 
Alder 

2, 3282 
1, 3282 
2, 3282 
1, 3282 
1, 3282 

27.92 
0.11 
0.44 
78.02 
70.94 

<0.001 
0.738 
0.646 

<0.001 
<0.001 

 PGSI-status  
Motiv 

PGSI*Motiv 
Kjønn 
Alder 

2, 3278 
1, 3278 
2, 3278 
1, 3278 
1, 3278 

0.42 
0.29 
1.25 
15.75 

122.38 

0.655 
0.589 
0.286 

<0.001 
<0.001 

Medmeneskelighet Df f-verdi p-verdi      

PGSI-status  
Motiv 

PGSI*Motiv 
Kjønn 
Alder 

2, 3284 
1, 3284 
2, 3284 
1, 3284 
1, 3284 

20.55 
11.72 
6.07 

354.43 
0.95 

<0.001 
0.001 
0.002 

<0.001 
0.330 
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Tabell 8:   Kontraster for modeller med motivet spenning 

Variabler Nevrotisisme Ekstroversjon Planmessighet Åpenhet Medmenesklighet 

  Lav PGSI  
(ref.: ingen PG) 

0.23 *** 
(0.14, 0.32) 

-0.02 
(-0.11, 0.07) 

-0.13 ** 
(-0.20, -0.05) 

0.02  
(-0.06, 0.11) 

-0.08 * 
(-0.15, -0.01) 

Moderat/Alvorlig 
(ref.: ingen PG) 

0.45 *** 
(0.30, 0.60) 

-0.14 
(-0.29, 0.01) 

-0.46 *** 
(-0.59, -0.33) 

-0.05 
(-0.20, 0.09) 

-0.37 *** 
(-0.48, -0.25) 

Spenning 
(ref: andre motiv) 

-0.21 *** 
(-0.32, -0.10) 

0.04  
(-0.07, 0.16) 

-0.02  
(-0.11, 0.08) 

0.03 
(-0.08, 0.14) 

0.15 ** 
(0.07, 0.24) 

    Mann 
(ref: kvinne) 

-0.33 *** 
(-0.39, -0.28) 

-0.05  
(-0.11, 0.01) 

-0.22 *** 
(-0.27, -0.17) 

0.11 *** 
(0.05, 0.16) 

-0.42 *** 
(-0.47, -0.38) 

Alder+ -0.05 *** 
(-0.07, -0.04) 

-0.02 * 
(-0.04, -0.005) 

0.07 *** 
(0.05, 0.09) 

-0.10 *** 
(-0.12, -0.08) 

-0.007  
(-0.02, 0.01) 

Notat: Kontrasteffekt mellom PGSI kategori mot referansegruppen (ingen problem, PG). Gjennomsnittlig forskjell            
(95 % konfidensintervall) er vist. *: p<0.05,. **: p<0.01,. ***: p<0.001, +Alder er kodet i 10-års intervaller. 
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Figur 1. Gjennomsnittskåre for hvert personlighetstrekk målt som MINI-IPIP, i PGSI 

kategoriene (ingen problem, lav PGSI og moderat/alvorlig PGSI) ut fra motiv; spiller for 

spenning (nei eller ja). Post test på signifikant interaksjon er vist i figur 1A og 1E som t-test. 

*p<0.05, **p<0.01, **p<0.001; Konfidensintervall 95 % er vist for alle figurer. 

3.4.2 Betydningen av sosialt som motiv, C4 

Når vi undersøkte betydningen av sosialt motiv på forholdet mellom personlighetstrekk og 

pengespillproblemer, kontrollert for alder og kjønn, fant vi signifikante hovedeffekter av 

PGSI-status på trekkene nevrotisisme, planmessighet og medmenneskelighet. Vi fant også en 

tendens for åpenhet p= .056.  

Kontrast-analysene viste økende nevrotisisme, og minkende planmessighet og 

medmenneskelighet ved problem-status, i tråd med hypotesene (A1-A3) og resultatene fra 3.2.2. 

Samtidig viser kontrasten at gruppen med lav risiko ikke er signifikant ulik referansegruppen på 

trekkene planmessighet og medmenneskelighet. Videre ser vi en signifikant effekt for gruppen 

med lav risiko p= .017, hvor denne gruppen var assosiert med økt skåre på åpenhet (M = 0.16). 

Det var ingen signifikante hovedeffekter av motivet sosialt, i motsetning til hypoteser 

B7-B8 og resultatet i 3.3. Imidlertid viste modellen tendenser for hovedeffekter av sosialt motiv 

for nevrotisisme p= .080, ekstroversjon p= .087, og planmessighet p= .071 (se tabell 9). Dette 

kan indikere at sosialt motiv er assosiert med redusert nevrotisisme (M = -0.13), økt 

ekstroversjon (M = 0.13) og redusert planmessighet (M = 0.11) når vi kontrollerer for PGSI, 

kjønn og alder.  
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Vi fant også en signifikant interaksjon mellom sosialt motiv og PGSI på trekkene åpenhet 

og medmenneskelighet, i motsetning til prediksjoner (C4). For åpenhet var interaksjonen drevet 

av høyere grad av åpenhet for de med sosialt motiv, kun i gruppen med lav risiko. For 

medmenneskelighet var interaksjonen drevet av lavere medmenneskelighet for de med sosialt 

motiv, i stor grad for gruppen med ingen problem, og problem-status. Se figur 2D og 2E (se 

tabell 9 og 10).   
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Tabell 9: F-verdier motivet sosialt     

Nevrotisisme Df f-verdi p-verdi Ekstroversjon Df f-verdi p-verdi 

PGSI-status  
Motiv 

PGSI*Motiv 
Kjønn 
Alder 

2, 3283 
1, 3283 
2, 3283 
1, 3283 
1, 3283 

9.59 
3.06 
1.00 

140.61 
34.24 

<0.001 
0.080 
0.368 

<0.001 
<0.001 

PGSI-status  
Motiv 

PGSI*Motiv 
Kjønn 
Alder 

2, 3283 
1, 3283 
2, 3283 
1, 3283 
1, 3283 

0.38 
2.93 
0.26 
2.89 
5.15 

0.684 
0.087 
0.771 
0.089 
0.023 

Planmessighet Df f-verdi p-verdi Åpenhet Df f-verdi p-verdi 

PGSI-status  
Motiv 

PGSI*Motiv 
Kjønn 
Alder 

2, 3282 
1, 3282 
2, 3282 
1, 3282 
1, 3282 

18.62 
3.25 
2.26 
80.11 
68.45 

<0.001 
0.071 
0.105 

<0.001 
<0.001 

PGSI-status  
Motiv 

PGSI*Motiv 
Kjønn 
Alder 

2, 3278 
1, 3278 
2, 3278 
1, 3278 
1, 3278 

2.89 
1.61 
4.04 
14.68 

117.78 

0.056 
0.205 
0.018 

<0.001 
<0.001 

Medmeneskelighet Df f-verdi p-verdi     

PGSI-status  
Motiv 

PGSI*Motiv 
Kjønn 
Alder 

2, 3284 
1, 3284 
2, 3284 
1, 3284 
1, 3284 

9.02 
0.31 
3.35 

343.22 
1.17 

<0.001 
0.575 
0.035 

<0.001 
0.279 

    

 

Tabell 10 :   Kontraster for modeller med motivet sosialt 

Variabler Nevrotisisme  Ekstroversjon Planmessighet Åpenhet Medmenesklighet 

  Lav PGSI  
(ref.: ingen PG) 

0.24 **  
(0.10, 0.38) 

-0.002 
(-0.15, 0.14) 

-0.05 
(-0.17, 0.07) 

0.16 * p=0.017 
(0.03, 0.30) 

0.04 
(-0.07, 0.15) 

Moderat/Alvorlig 
(ref.: ingen PG) 

0.31 **  
(0.14, 0.49) 

-0.08 
(-0.27, 0.10) 

-0.48 *** 
(-0.64, -0.33) 

0.03 
(-0.15, 0.20) 

-0.29 *** 
(-0.43, -0.14) 

Sosialt 
(ref: andre motiv) 

-0.13  p=.080 
(-0.27, 0.01) 

0.13 p=0.087 
(-0.02, 0.28) 

-0.11 p=0.071 
(-0.24, 0.01) 

0.09 p=0.205 
(-0.05, 0.23) 

-0.03  
(-0.15, 0.08) 

    Mann 
(ref: kvinne) 

-0.33 *** 
(-0.39, 0-.28) 

-0.05 
(-0.11, 0.008) 

-0.22 *** 
(-0.27, -0.17) 

0.10 *** 
(0.05, 0.16) 

-0.42 *** 
(-0.46, -0.37) 

Alder+ -0.05 *** 
(-0.07, -0.04) 

-0.02* 
(-0.04, -0.003) 

.07 *** 
(0.05, 0.08) 

-0.10 *** 
(-0.12, -0.08) 

-0.008 
(-0.02, 0.007) 

Notat: Kontrasteffekt mellom PGSI kategori mot referansegruppen (ingen problem, PG). Gjennomsnittlig forskjell            
(95 % konfidensintervall) er vist. *: p<0.05,. **: p<0.01,. ***: p<0.001, +Alder er kodet i 10-års intervaller. 
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Figur 2. Gjennomsnittskåre for hvert personlighetstrekk målt som MINI-IPIP, i PGSI 

kategoriene (ingen problem, lav PGSI og moderat/alvorlig PGSI) ut fra spiller for sosialt motiv 

(nei eller ja). Post test på signifikant interaksjon er vist i figur 2D og 2E som t-test. 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001; Konfidensintervall 95 % er vist for alle figurer. 
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4 Diskusjon 

4.1 Oppsummering av funn 

I tråd med funn rapportert av Brunborg et al. (2016) observerte vi at problem-status var assosiert 

med høyere skåre på nevrotisisme, lavere skåre på planmessighet og lavere skåre på 

medmenneskelighet (A1-A3), samtidig som åpenhet og ekstroversjon ikke var assosiert med 

pengespillproblemer (A4). Resultatene holder seg også stabile når det kontrolleres for påvirkning 

fra demografiske variabler. 

For motiver viste t-tester redusert planmessighet for respondenter som var motivert av 

spenning, som forventet (B5), men i motsetning til forventningene var det ingen forskjell i 

nevrotisisme (B4) eller medmenneskelighet (B5). Av de som spilte av sosiale grunner så vi ingen 

effekter på personlighetstrekkene ekstroversjon (B8) og nevrotisisme (B7), men vi observerte økt 

åpenhet, redusert planmessighet og redusert medmenneskelighet her. Prediksjonene som 

involverte flukt/unngåelse (B1-B3) ble som nevnt ikke testet grunnet for lavt antall respondenter 

med motiv og høy problem status.  

I modellene som inkluderte motiv, PGSI, alder og kjønn (se 2.5.4) observerte vi 

tilsvarende funn som i Brunborg et al. (2016) og 3.2.3, dog med mindre endringer som ikke 

påvirker hovedfunnene. Samtidig påvirket PGSI, alder og kjønn funnene i 3.3. For motivet 

spenning forsvant den forventede effekten på planmessighet (B5). Samtidig ser vi at spenning ble 

assosiert med redusert nevrotisisme som forventet (B4), og økt medmenneskelighet i mot 

forventningene (B6). For de som spiller av sosiale årsaker forsvant effekten av åpenhet, 

planmessighet og medmenneskelighet, og ingen effekt på ekstroversjon eller nevrotisisme, imot 

forventningene (B7-B8). 

Til slutt viste analysene at spenning påvirket den observerte effekten av PGSI med 

redusert nevrotisisme, spesielt for de med moderat/alvorlige problemer, i tråd med C2. Videre 

viste analysene økt medmenneskelighet, spesielt for de med moderate/alvorlige problemer, i 

støtte til C3. Vi observerte at sosiale motiv påvirket effekten av PGSI på åpenhet, hovedsakelig i 
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gruppen med lav risiko, der denne gruppen er assosiert med økt åpenhet. Sosiale motiv påvirket 

også effekten av PGSI på medmenneskelighet, med økt skåre for de med lav risiko, men det 

støttet ikke C4. 

4.2 Betydningen av våre funn 

4.2.1 Personlighet og pengespill 

Replikeringen av Brunborg et al. (2016) tyder på at hovedfunnene i begge de nasjonale utvalgene 

fra 2013 og 2015 er en sammenheng mellom pengespillproblemer og økt nevrotisisme, redusert 

planmessighet og redusert medmenneskelighet. En replikering tyder også på at disse funnene er 

stabile over tid i den norske befolkningen. Videre replikerte vi også tendensene for demografiske 

variabler. 

Spesifikt er våre funn i tråd med antakelsen om at nevrotisisme kan være linket til 

pengespill. Dette gjennom at individer som skårer høyt på dette trekket oftere opplever 

psykologisk ubehag og har uhensiktsmessige måter å mestre dette på, som for eksempel ved å 

spille for penger (Blaszczynski & Nower, 2002; Milosevic & Ledgerwood, 2010). Det er fullt 

mulig at pengespill kan representere en strategi for å dempe psykologisk ubehag gjennom 

dissosiering mens man spiller. Samtidig er det også sannsynlig at pengespillproblemer bidrar til 

økt negativ affekt, spesielt hos emosjonelt sårbare individer (Zangeneh et al., 2008). Videre er 

våre funn av lave skårer på planmessighet i tråd med foreløpig forskning som viser at problemer 

med impulskontroll er en viktig dimensjon i pengespillproblemer (Fauth-Bühler et al., 2017), og 

kan tenkes å komme til uttrykk gjennom nedsatt kapasitet for kognitiv og atferdsmessig kontroll, 

som er målt i dette trekket. 

Lavere skåre på medmenneskelighet er også i tråd med studier som har funnet en 

sammenheng mellom antisosial atferd, kriminalitet og pengespillproblemer (Jones et al., 2011), 

og økt forekomst av pengespill generelt i slike miljøer (Pastwa-Wojciechowska, 2011). Siden 

foreløpige etiologiske modeller foreslår at forsterkningsprosesser er sentralt i problemutvikling 

(Williams et al., 2012; Ashley & Boehlke, 2012), stiller vi oss spørsmålet om hvorvidt individer 
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som skårer lavt på medmenneskelighet i økt grad er disponert for problemutvikling gjennom å 

være mindre mottagelige for korrigeringer fra omgivelsene. 

Til sammen støtter våre funn en personlighetsprofil som indikerer økt behov for å 

regulere negativ affekt, nedsatt selvkontroll og hensynsløshet overfor konsekvenser. En slik 

profil korrelerer også med forhøyede skårer på trekket “negativ urgency”, som er markert ved at 

man har høyere grad av impulsivitet ved negativt affekt/psykologisk ubehag (Cyders & Smith, 

2008b). 

4.2.2 Motiv, personlighet og pengespill 

For motiv fant vi at motivet spenning/“enhancement” var assosiert med lavere planmessighet. 

Når vi kontrollerte for PGSI, alder og kjønn forsvant derimot denne effekten, og ble erstattet av 

en hovedeffekt på nevrotisisme og på medmenneskelighet. En inspeksjon av signifikante 

interaksjoner viser at effekten er drevet av spillere med høyere problem-status, som reflekteres 

av en signifikant interaksjonseffekt mellom motiv og PGSI. Vi finner derfor støtte for at motivet 

“enhancement” har ulik personlighetsprofil sammenlignet med andre motiv når det er undersøkt 

med femfaktormodellen, og at denne effekten er tydeligere for problemspillere. Det at vi finner 

en mindre tydelig sammenheng mellom motivet “enhancement” og personlighetstrekk for 

spillere med lite eller ingen problemer kan bero på flere faktorer. Blant annet kan det tenkes at 

vår operasjonalisering av motiv ikke speiler gruppen “enhancement” slik den er tenkt i 

pathwaymodellen eller Gambling Motives Questionnaire (GMQ), som ligger til grunn for våre 

hypoteser. Videre kan det tenkes at “enhancement”-motiver i mindre grad blir fanget opp i de 

brede trekkene i femfaktormodellen, men heller er knyttet til fasetten spenningssøken som er 

målt i personlighetstrekket ekstroversjon (Bagby et al., 2007), og på den måten representerer en 

gruppe vi ikke får målt tilstrekkelig med våre mål og operasjonalisering av motiv. 

Sosialt motiv var assosiert med redusert planmessighet, økt åpenhet, og redusert 

medmenneskelighet, men disse effektene forsvant når vi kontrollerte for PGSI, kjønn og alder. 

Dette kan tyde på at de som spiller av sosiale grunner ikke skiller seg nevneverdig ut fra de som 

oppgir andre motiver. Imidlertid viste modellen signifikante interaksjoner mellom PGSI og 

sosialt motiv på medmenneskelighet og åpenhet, men disse effektene var drevet av spillere med 
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lite problemer (lav PGSI). Ettersom PGSI-skalaen er kritisert for å være lite valid for spillere 

med lite og moderate problemer kan denne effekten være spuriøs (N. V. Miller et al., 2013), og 

det er lite som tyder på at de som har lite problemer skulle skille seg ut fra de som har ingen eller 

moderate/høye problemer. Men, vi så tendenser til hovedeffekter av sosialt motiv på 

nevrotisisme, ekstroversjon og planmessighet, som kunne blitt tydeligere med større statistisk 

kraft. 

Selv om vi ikke så signifikante sammenhenger mellom sosialt motiv og 

personlighetstrekk (som ikke kunne forklares av PGSI, alder og kjønn), annet enn tendenser, kan 

resultatene likevel tyde på at det er ulike “typer” spillere som motiveres av ulike grunner. Videre 

kan det tyde på at disse ulike “typene” har ulike assosierte personlighetstrekk, spesielt for de som 

motiveres av “enhancement”. Dette støtter i så fall teori og empiri som finner ulike subgrupper 

av spillere i klinisk praksis, som er foreslått å være ulike på motivasjonelle og 

personlighetsrelaterte karakteristikker (Blaszczynski & Nower, 2002; Milosevic & Ledgerwood, 

2010). Motivet “coping” fikk vi ikke testet grunnet lavt antall respondenter med dette motivet. 

4.2.3 Sammenhengen mellom motiv, personlighet og pengespill 

Vi har observert at økt problem-status, og trolig også ulike motiv, er assosiert med ulike 

ladninger på personlighetstrekk målt som femfaktor. Våre funn tyder totalt sett på at de med 

høyere problem-status er assosiert med økt skåre på nevrotisisme (assosiert med “coping” og 

dårlige mestringsstrategier), lavere planmessighet (impulskontroll/selvdisiplin), og lavere 

medmenneskelighet (antisosial atferd/hensynsløshet). Samlet støtter dette opp under en “negative 

urgency”-profil, som er markert ved at man har høyere grad av impulsivitet ved negativ 

affekt/psykologisk ubehag (Cyders & Smith, 2008b). Dette kan bety at ovennevnte 

personlighetstrekk kan være linket til problemer i form av lavere grad av kontroll og 

likegyldighet til konsekvenser i møte med spilling, samt et større behov for å regulere negativ 

affekt. En slik personlighetsprofil, med økte tendenser til “negative urgency”, gir også 

assosiasjoner til “emosjonelt sårbare” spillere som Blaszczynski & Nower (2002) foreslår er 

“coping”-spillere i pathwaymodellen. 
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Med utgangspunkt i lav n for “coping”-motiver fikk vi ikke undersøkt om spillere som 

oppgir dette som årsak utgjør en egen gruppe. En vesentlig svakhet i vår studie er 

operasjonaliseringen av “coping”, der “å glemme problemer” kan tenkes i hovedsak å 

representere et ytterpunkt av denne motivasjonelle dimensjonen. Samtidig har studier vist at 

“coping” er den motivasjonelle dimensjonen som er mest høyfrekvent i kliniske utvalg (Lambe 

et al., 2015). Vi stiller oss derfor spørsmålet om konstellasjonen av personlighetstrekk assosiert 

med “negative urgency” ofte “oppdages” som en konsekvens av at pengespillproblemer i 

hovedsak har blitt undersøkt som et homogent fenomen. Det kan videre være slik at våre funn i 

replikeringen og tidligere publiserte funn i stor grad fanger opp individer med økt behov for å 

regulere negativ affekt. Det kan i tilfelle skape et inntrykk av at dette er funn som er generelle for 

alle som deltar i pengespill og utvikler problemer, og kan på den måten indikere at ulik ladning 

på disse personlighetstrekkene er risikofaktorer eller betydningsfulle for alle som spiller. 

På den andre siden har vi også demonstrert at dette forholdet ikke er likt for alle som 

deltar i pengespill. Blant annet har vi funnet svakere sammenheng mellom nevrotisisme, 

medmenneskelighet og problem-status for de som oppgir motivet spenning (“enhancement”/øke 

positiv affekt). Med andre ord finner vi støtte for at det trolig finnes en gruppe spillere som er 

motivert for å øke positiv affekt, hvor nevrotisisme og medmenneskelighet trolig spiller en 

mindre viktig rolle for utvikling eller opprettholdelse av pengespillproblemer. Våre funn er i så 

måte i tråd med studier som foreslår affektive motiv som potensielt viktige indikatorer som kan 

tenkes å skille ulike grupper som er observert i klinisk praksis (Milosevic & Ledgerwood, 2010).  

Også for sosiale motiver, eller “de som er motivert av ikke affektive grunner” som 

definert av Stewart & Zack (2008), tyder resultatene på at disse spillerne er mindre lik den 

identifiserte profilen med økt nevrotisisme, lav planmessighet og lav medmenneskelighet ved 

problem-status. Her må imidlertid funnene tolkes forsiktig på bakgrunn i lavt antall respondenter. 

Samtidig er det på tross av funn som kan indikere ulike motivasjonelle grupper, med ulike 

assosierte personlighetstrekk fremdeles knyttet tvil til hvordan forholdet mellom personlighet, 

motiver, pengespill og problemspill forholder seg. Blant annet er det plausibelt at gjennom økte 

problemer vil det bli økt behov for “coping” (Zangeneh et al., 2008), selv om spilling i 

utgangspunktet var initiert gjennom annen motivasjon og utviklet seg som følge av forsterkning 
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(Williams et al., 2012). Et slikt forhold får også støtte fra motiv-forskning som foreslår at 

motiver trolig endrer seg som følge av problemutvikling (Sundqvist et al., 2016).  

Selv om lav n medfører betydelig usikkerhet vedrørende funn i gruppen med sosialt 

motiv, ser vi en interessant effekt for planmessighet for denne gruppen og for gruppen med 

“enhancement”-motiv. For begge motiv-gruppene fant vi en effekt med lav planmessighet, men 

denne effekten forsvant når vi kontrollerer for PGSI, alder og kjønn. Et slikt forhold kan mulig 

indikere at problemspilling generelt er knyttet til lav planmessighet som også er observert i en 

rekke studier (Brunborg et al., 2016; Mann et al., 2017). Siden planmessighet er relatert til 

selvdisiplin og atferdsmessig kontroll, kan det tenkes at dette trekket først blir en viktig 

komponent for å regulere høyfrekvent pengespill generelt, og ikke er direkte relatert til 

motivasjon for å spille. Det er i tillegg blitt foreslått at impulsivitet kan mediere effekten av 

negativ emosjonalitet (Canale, Vieno, Griffiths, Rubaltelli & Santinello, 2015). Med andre ord; 

lav grad av planmessighet (selvkontroll) kan være en faktor implisert i problemspilling 

uavhengig av motiv. Det kan derfor tenkes, som poengtert ovenfor, at planmessighet er en 

risikofaktor eller medierende faktor som enten øker spilling, eller motvirker begrensning av 

spilling når den først har blitt trigget.  

Oppsummert støtter våre funn foreløpig litteratur som foreslår at pengespillproblemer er 

noe mer enn en impulskontroll-lidelse (Fauth-Bühler et al., 2017). Videre støtter resultatene våre 

også foreløpig teori som forstår pengespillproblemer som et mangefasettert fenomen hvor 

spillere av ulike grunner trekkes mot pengespill på bakgrunn av motivasjon og bakenforliggende 

psykologiske faktorer (Ashley & Boehlke, 2012). Våre funn indikerer også at framtidige 

undersøkelser av personlighet kan dra nytte av å splitte pengespill-fenomenet inn i hvorfor man 

spiller og hvordan problemer oppstår. Vi har vist at det er forskjeller mellom spillere med ulike 

motiv generelt, men også forskjeller for problemspillere spesielt. Dette kan tyde på at ulike 

motivasjonelle grupper eksisterer, og at disse kan ha ulik sårbarhet for å utvikle problemer, trolig 

gjennom ulike “stier” (Blaszczynski & Nower, 2002). Samtidig kan funn som impliserer lav 

planmessighet ved problem-status, uavhengig av motiv, forsterke en hypotese om at lav 

selvkontroll er en viktig fellesfaktor for alle motivasjonelle grupper (Reardon et al., 2018).  
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4.3 Teoretiske og kliniske implikasjoner 

En bedre forståelse av forholdet mellom motiv, personlighet og pengespill kan gi bidra til økt 

teoretisk innsikt i fenomenet pengespillproblemer, og kan bidra til mer effektiv forebygging og 

behandling. Det er mulig at tiltak direkte rettet mot personlighetsdimensjoner assosiert med 

risiko vil være mer effektive enn tiltak som retter seg mot befolkningen som helhet. Gjennom å 

screene raskt for personlighet kan vi for eksempel identifisere individer som kan dra nytte av å 

lære mer effektive mestringsstrategier, og igangsette tiltak raskt. Per i dag er ikke denne 

tilnærmingen i utstrakt grad utprøvd på pengespill (Allami & Vitaro, 2015). Imidlertid har man 

funnet at en slik tilnærming har vist seg å ha god effekt på å redusere fremtidig bruk og misbruk 

av alkohol og illegale rusmidler (Conrod, 2016). Vi foreslår at de mange likhetene mellom 

pengespill og substansbruk, som også inkluderer lignende personlighetsprofiler (Mann et al., 

2017; Slutske, Caspi, Moffitt & Poulton, 2005), taler for at en slik tilnærming også kan vise seg 

nyttig i forebyggende og klinisk arbeid med pengespill. Vi tenker også at det å sikte seg inn på 

personlighetsdisposisjoner og motivasjon, heller enn pengespill generelt, både kan nå individer 

som ellers ikke ville oppsøkt hjelp, og at dette kan ha en effekt selv om individet allerede har 

pengespillproblemer. Dette kan også være viktig da foreløpig forskning viser at svært mange 

aldri oppsøker hjelp, og at raske/enkle ikke-kliniske intervensjoner kan ha god effekt (Swan & 

Hodgins, 2015). I tillegg viser tidligere litteratur og våre resultater at ulike motivasjonelle 

dimensjoner er assosiert med ulike personlighetstrekk, noe som gjør at en eventuell screening på 

personlighet må ta høyde for ulike subgrupper. En praktisk implikasjon er derfor at motivasjon 

og bakenforliggende psykologiske disposisjoner for dette potensielt kunne bli en viktig del av 

tidlig kartlegging og utarbeidelse av intervensjoner i forebyggende arbeid.  

En annen implikasjon er potensiell nytteverdi i klinisk praksis. Blant annet har tidligere 

forskning funnet at personlighetsdisposisjoner kan predikere både behandlingsutfall og tidlig 

“drop-out” fra behandling. For eksempel er økt skåre på nevrotisisme, lavere skåre på 

planmessighet og lavere skåre på medmenneskelighet funnet å ha en sammenheng med 

“drop-out” fra behandling for kliniske pengespillproblemer (Ramos-Grille, Gomà-i-Freixanet, 

Aragay, Valero & Vallès, 2013). I lys av våre funn, som har linket en slik personlighetsprofil til 

50 



 

økt tendens for “negative urgency” og mulige “coping”-motiver, kan det tenkes at tidlig 

identifikasjon av disse spillerne, og raske tiltak, kan motvirke “drop-out” for disse pasientene.  

Gjennom å identifisere pasienter med spesifikke personlighetsprofiler og motivasjonelle grupper, 

kan vi potensielt forbedre behandlingsmanualer, og på den måten forbedre behandlingsutfall i 

disse gruppene. Dette er også spesielt relevant i lys av klinisk forskning som indikerer ulike 

behandlingsutfall for forskjellige “typer” spillere som er identifisert i klinisk praksis (Milosevic 

& Ledgerwood, 2010). 

 Generelt sett vil vi understøtte viktigheten av å betrakte problemspillere som ulike 

subgrupper, som trolig har ulike behandlingsbehov og ofte har ulike co-morbide tilstander 

(Milosevic & Ledgerwood, 2010). Vi vil også gjenta viktigheten av å se på pengespillproblemer 

som et mangefasettert problem, hvor en rekke faktorer inkludert; motivasjon, sårbarheter, 

preferanser, mestringsstrategier og selvkontroll interagerer på ulike nivå, og som gjennom ulike 

prosesser driver en atferd som pengespill inn i deltagelse, problemutvikling og avhengighet. 

Avslutningsvis, hvis selvkontroll er en risikofaktor som viser seg uavhengig av motivasjonelle 

grupper, vil økt fokus på dette i utarbeidelse av behandlingsmanualer kunne bidra positivt til 

behandlingsutfall. Samtidig vil vi også understreke behovet for mer forskning på motiv, 

personlighet, pengespill og problemspill for å avklare eventuelle sammenhenger. 

4.4 Begrensninger og fremtidige steg 

Den foreliggende studien har flere begrensninger som hindrer tolkning av data og begrenser 

eventuelle konklusjoner. For det første er bruk av tverrsnittdesign assosiert med utfordringer 

knyttet til kausalitet, som legger føringer for hvilke spørsmål som kan besvares. For eksempel er 

det ikke grunnlag for å svare på om personlighet, motiver eller andre variabler er utløsende 

faktorer, sårbarhetsfaktorer, viktige etter at et problem er etablert, eller om de er skapt av 

problemspilling i seg selv. Siden denne studien benytter et tverrsnittdesign er det usikkerhet 

knyttet til hvorvidt personlighet påvirker pengespill, eller om det er omvendt. På den ene siden 

har studier av rank-order stabilitet vist at personlighetstrekk holder seg relativt stabile gjennom 

livsløpet, spesielt fra slutten av tenårene (Terracciano, McCrae & Costa, 2010). Dette kan tale for 

at personlighetsdisposisjoner kan være årsaken til at noen individer utvikler pengespillproblemer, 
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eller ikke klarer å justere atferden når et problem først har blitt utviklet. På den andre siden er det 

også mulig at negative konsekvenser som følge av pengespill endrer personlighet, eller bidrar til 

endrede skårer på personlighetsmål. Typiske konsekvenser som dårlig økonomi og familiære 

konflikter vil trolig medføre økt grad av bekymring, angst og psykologisk ubehag, som kan bidra 

til økt skåre på nevrotisisme. Studier har også vist at stressende livshendelser og stress over tid 

kan medføre personlighetsendring i retning av økt nevrotisisme (Jeronimus, Riese, Sanderman & 

Ormel, 2014). Derfor har også nevrotisisme blitt trukket frem som den faktoren med lavest 

stabilitet i femfaktormodellen (Roberts & DelVecchio, 2000). Videre er det også mulig at slike 

forhold gjelder for trekkene planmessighet og medmenneskelighet. For eksempel kan det være 

nødvendig å tenke og handle annerledes for å opprettholde spilling til tross for konsekvenser. 

Blant annet kan man føle seg tvunget til økonomisk kriminalitet for å skaffe penger, eller lyve til 

arbeidsgiver og familie for å holde problemene skjult. Det er også mulig at behov for å beholde 

selvverd og integritet som følge av gjentagende nederlag med mislykkede forsøk på å 

begrense/avslutte pengespill, fører til et nytt narrativ som over tid internaliseres/og eller 

manifesterer seg i personlighets-skåre. Et slikt forhold kan også støttes av forskning som viser at 

endret atferd, som følge av behov for å tilpasse seg en rolle, kan internaliseres og komme til 

uttrykk på skårer for trekk som er assosiert med denne atferden (Caspi & Roberts, 2001).  

Et slikt forhold kan også tenkes å være gjeldende for ulike motiv. Selv om vi ikke har 

undersøkt dette for motiv, er det plausibelt at motiv over tid kan endre seg som følge av 

problemutvikling, som antydet av Sundqvist et al. (2016). Blant annet ser vi i deskriptive data at 

det er en økt andel som oppgir affektive motiv blant de med alvorlige pengespillproblemer. Det 

er fullt mulig at negativ affekt som følge av konsekvenser, på et senere tidspunkt endrer eller 

legger til behov for å “cope”, selv om pengespill opprinnelig var motivert av helt andre grunner. 

For å kunne avgjøre spørsmål om kausalitet vil andre metoder være viktige, spesielt vil 

longitudinelle studier være viktige for å fastslå eventuelle kausale forhold.  

For det andre, har det kommet kritikk mot femfaktormodellens egnethet for å undersøke 

sammenhenger mellom personlighet og pengespillproblemer. Deler av denne kritikken har 

opphav i den antatte betydningen av impulsivitet, og at ulike aspekter av impulsivitet blir målt i 

flere domener av femfaktormodellen (Canale, Vieno, Bowden-Jones & Billieux, 2017; Whiteside 

52 



 

& Lynam, 2001). Blant annet måles dårlig selvkontroll som nevrotisisme og lav selvdisiplin i 

planmessighet (Costa & McCrae, 1992). Videre har det blitt foreslått at mer spesifikke modeller 

for impulsivitet trolig er bedre egnet for å måle ulike aspekter av impulsivitet som 

spenningssøking (“sensation seeking”), “negative urgency” og “positive urgency”. Dette er 

personlighets-konstrukter som på ulike måter har vist seg viktige for ulike stadier av 

problemutvikling, som høyfrekvent deltagelse, og for tilbakefall for pasienter i klinisk praksis 

(Cyders & Smith, 2008a; Reardon et al., 2018). Det har også blitt vist at økte skårer på “negative 

urgency” korrelerer med personlighetsprofilen vi fant i vårt datasett; med økt nevrotisisme, lav 

planmessighet og lav medmenneskelighet (Cyders & Smith, 2008b). Fremtidige studier bør 

derfor se nærmere på hvilke personlighetsmål de velger å bruke, og vurdere å benytte en utvidet 

modell som også måler fasetter fremfor en avkortet modell som MINI-IPIP, som kun måler de 

overordnede domenene. Samtidig, selv om femfaktormodellen korrelerer med andre mål på 

personlighet (J. D. Miller et al., 2013; Van der Linden, Tsaousis & Petrides, 2012), måler den 

ikke eksplisitt konstrukter som impulsivitet, risikovillighet og spenningssøking. Derfor kan det å 

ha med ytterligere batterier som måler slike konstrukter, bidra til å avklare betydningen for antatt 

viktige komponenter på ulike stadier i høyfrekvent deltagelse, problemutvikling og 

opprettholdelsen av etablerte problemer.  

For det tredje; i vår undersøkelse er motiver formulert som rene ja/nei spørsmål, med 

mulighet for å velge flere motiv samtidig. En forbedring ville være å ha spørsmål som gir 

graderte mål på motiv som er tettere knyttet til pathwaymodellen, som eksempel GMQ-modellen 

(Stewart & Zack, 2008). Graderte mål vil ikke bare muliggjøre undersøkelser av 

motiv-konstrukter som “enhancement” og “coping”, men åpner også for et bredere spekter av 

analyser, for eksempel medieringsanalyser. Slike studier har blant annet vist at en fasett av 

planmessighet hadde en indirekte effekt på pengespillproblemer gjennom “coping”-motiver 

(MacLaren et al., 2015). 

For det fjerde kan det nevnes at den norske oversettelsen av PGSI ikke er validert, og i 

tillegg har det blitt rettet kritikk mot den originale skalaen for lav validitet mellom gruppene med 

lite og moderate problemer (N. V. Miller et al., 2013). Dette er et mulig problem i vår studie, 

ettersom vi slo sammen gruppene med moderate og alvorlige problemer for økt datastyrke. En 
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potensiell forbedring kunne være å benytte en annen gruppeinndeling, for eksempel kunne vi 

benyttet en skåre på 5 på PGSI-målet for å definere problemspill, som foreslått av N. V. Miller et 

al. (2013). I denne studien har vi imidlertid benyttet samme gruppeinndeling som Brunborg et al. 

(2016) for å øke sammenligningsgrunnlaget i størst mulig grad.  

For det femte er det også utfordringer knyttet til lav n i gruppene med moderate og 

alvorlige problemer, noe som medfører utfordringer knyttet til skjevfordeling i utvalget. 

Skjevfordeling i utvalget kan påvirke eventuelle analyser, og en forbedring kan være fokus på å 

innhente et jevnere utvalg, som ved stratifisering og inkludering av kliniske grupper. Med andre 

ord, en høyere responsrate og antall respondenter, og mer målrettet innsamling av respondenter 

fra spesielt problem kategoriene, kunne redusert begrensninger knyttet til lav n observert i denne 

studien. Blant annet ville det også muliggjort undersøkelse av “coping”-motivet, og åpnet for 

analyser innenfor PGSI-gruppene spesielt. Videre, ville det åpnet opp for å undersøke effektene 

av ulike spill-preferanser som tipping, lotto, spilleautomater og poker. Foreløpig forskning peker 

mot at ulike spill-preferanser kan være assosiert med både motiv (McGrath et al., 2010), og 

personlighet (Sundqvist & Wennberg, 2015). Videre er også ulike spill assosiert med ulik grad 

av potensiale for problemutvikling (Binde, 2014). Det var innhentet slik informasjon i 

undersøkelsen til Pallesen et al. (2016), men for lav n i moderat/høy PGSI gjorde det vanskelig å 

undersøke dette. Videre ville en forbedring være å kontrollere for komorbid rus og psykiatri i 

våre undersøkelser av motivasjonelle grupper. Spesielt har man sett at spesifikke psykiatriske 

tilstander og ruslidelser ofte er assosiert med ulike motivasjonelle grupper som er foreslått i 

teoretiske rammeverk (Milosevic & Ledgerwood, 2010).  

Et sjette poeng er at en responsrate på 40.8 % kan medføre utfordringer knyttet til 

generaliserbarhet, spesielt i lys av studier som viser at individer med lav planmessighet i mindre 

grad svarer på spørreundersøkelser (van Gelder, Bretveld & Roeleveld, 2010). Samtidig er en 

responsrate på over 40 % ifølge Morton et al. (2012) å anse som akseptabelt sett i forhold til 

trender for denne typen undersøkelser. Samtidig er vi fristet til å spekulere i om lav prevalens 

blant de med alvorlig PGSI (0.7%) kan være påvirket av motivasjon for å holde problemer skjult, 

eller dekke over disse. Videre er det også mulig at de som spiller høyfrekvent og/eller har 

problemer opplever økt eksponering for reklame, tilbud og generelle henvendelser om 
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pengespill, noe som kan medføre motstand mot å svare på henvendelser relatert til pengespill. I 

lys av en ny undersøkelse er dette spesielt plausibelt for spillere som er aktive hos aktører som 

opererer utenfor norsk lovgivning (Rambøll, 2018). Spill hos slike aktører er også forbundet med 

økt grad av problemer (Lotteri- og stiftelsestilsynet, 2019). 

Spesielt for denne studien observerte vi også dårlig forklaringskraft i modellen. For 

eksempel så vi for modellen i 3.4 (uten motiv) en R2 = 0.108 for medmenneskelighet, som gikk 

opp til R2 = 0.112 ved inkludering av motivet spenning. Dette er den høyeste verdien, noe som 

tyder på at det er mye uforklart varians, og at motiver tilfører lite ekstra forklaringskraft i tillegg 

til PGSI, kjønn, og alder. Dette kan tyde på at personlighet varierer mye mellom individer, og at 

sammenhengene observert i denne og andre studier kun er interessant på et befolkningsnivå. 

Til slutt; vi har ikke ikke justert for multiple sammenligninger. Det er gjort få, om ingen, 

studier som fokuserer på det samme grunnlaget og interaksjonene med de samme faktorene som 

vi har gjort i denne studien. Vi mener derfor at en mer utforskende tilnærming kan 

rettferdiggjøres, men samtidig svekker dette også eventuelle konklusjoner. 

Datamaterialet var samlet inn med det formål å undersøke prevalens, noe som gir opphav 

til mange av problemene ved denne studien. Likevel ga dette et godt utgangspunkt for å 

undersøke motiv, personlighet og problem-spill i et representativt utvalg. Fremtidige studier på 

temaet personlighet, motiv, og pengespillproblemer burde undersøkte dette direkte, og bruke mer 

målrettede verktøy som GMQ, samt vurdere et stratifisert utvalg framfor et representativt utvalg 

på befolkningsnivå. 
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5 Konklusjon 

Oppsummert repliserer vi Brunborg et al. (2016), og styrker deres konklusjon om at økt 

nevrotisisme, lav planmessighet og lav medmenneskelighet trolig spiller en rolle i 

pengespillproblemer. Videre deler denne personlighetsprofilen viktige likhetstrekk med 

“negative urgency”, som igjen deler likhetstrekk med en motivasjonell “coping”-profil.  

I tillegg ser vi også at det trolig finnes ulike motivasjonelle grupper, spesifikt 

“enhancement”, som kan karakteriseres av ulike personlighetstrekk. Dette styrker antakelsen om 

at det finnes ulike “typer” spillere, selv om det foreløpig ikke foreligger robuste måter å 

identifisere disse på. Videre, så hypotiserer vi at selv om det finnes ulike spillere, så har de til 

felles at mangel på selvkontroll eller selvdisiplin kan betraktes som en risikofaktor eller 

sårbarhetsfaktor ved møte med økt spilling motivert av ulike behov.  

En implikasjon av dette er at ulike “typer” spillere trolig bør tas med i betraktningen i 

utarbeidelse av preventive tiltak som lovverk og kampanjer, og i behandlingsmanualer. Samtidig 

er det mange begrensninger ved studien som gjør at vi skal være forsiktige med å trekke 

spesifikke konklusjoner. Fremtidig forskning bør fokusere på å identifisere ulike subgrupper av 

spillere; med fokus på ulike typer spill, motivasjonelle dimensjoner, og faktorer som bidrar til 

pengespill generelt og problemer spesielt. Som professor Mark Griffiths sa det;  

... can we really say that a regular lottery player has similar underlying psychology to a                

regular slot machine player? Is an online poker player similar to a roulette gambler? Of               

course not – and that is one of the reasons for inconsistent findings. Psychologists have               

tended to clump gamblers together as if they were a unified and homogenous group of               

people. (Griffiths, 2012) 
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7 Vedlegg 

7.1 Vedlegg A: Utsagn i MINI-IPIP  
 

1. Liver opp i selskap 

2. Lever meg inn i andres følelser 

3. Får oppgaver unnagjort med en gang 

4. Har ofte humørsvingninger 

5. Har en livlig fantasi 

6. Snakker ikke mye 

7. Er ikke interessert i andre menneskers problemer 

8. Glemmer ofte å sette ting tilbake på rett plass 

9. Er avslappet mesteparten av tiden 

10. Er ikke interessert i abstrakte ideer 

11. Snakker med mange forskjellige mennesker i selskap 

12. Har medfølelse med andre 

13. Liker orden og struktur 

14. Blir lett opprørt 

15. Har vansker med å forstå abstrakte ideer 

16. Holder meg i bakgrunnen 

17. Er egentlig ikke interessert i andre 

18. Roter ting til 

19. Føler meg sjelden nedenfor 

20. Har ikke god fantasi 

Notat. MINI-IPIP = MINI-International Personality Item Pool 
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7.2 Vedlegg B: Spørsmål CPGI/PGSI 

 

CPGI (Spillatferd og tanker) 

1. “Har du satset mer enn du egentlig har råd til å tape?” 

2. “Har du følt behov for å spille for mer og mer penger for å oppnå ønsket spenningsnivå?” 

3. “Har du gått tilbake en annen dag for å vinne tilbake pengene du har tapt?” 

4. “Har du følt at du kanskje har et problem med pengespill?” 

5. “Har du hatt dårlig samvittighet i forbindelse med hvordan du spiller og hva som skjer 

når du spiller?”  

 

CPGI (Negative konsekvenser) 

1. “Har du lånt penger eller solgt gjenstander for å skaffe penger til spill?” 

2. “Har spilling forårsaket helseproblemer for deg, inkludert stress og angst?” 

3. “Har andre rundt deg kritisert spillingen din og fortalt deg at du har et spilleproblem, 

uavhengig om du opplever dette som sant eller ei?” 

4. “Har ditt pengespill forårsaket økonomiske problemer deg selv og din husholdning?” 

 

Notat. CPGI/PGSI= Canadian Problem Gambling Index/Problem Gambling Severity Index 
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7.3 Vedlegg C: Demografiske spørsmål  

 

1. Kjønn (kodet 0=kvinne, 1=Mann) 

2. Alder i år (kodet i 10års intervaller for  

3. Sivilstatus (kodet 0=samboer/gift, 1=single/separert, skilt, enke)  

4. Utdanning (kodet 0= ikke fullført grunnskole, eller fullført 

grunnskole/videregående/yrkesskole, 1= høyskole/universitet opp til 4 år/ 

høyskole/universitet 5 eller 6 år og doktorgrad)  

5. Jobbstatus (kodet 1= fulltid, 2= deltid, 3= student, 4= jobber hjemme/pensjonert, 5= 

arbeidsledig/uføre) 
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7.4 Vedlegg D: Tabeller fra 2.5.2  

Tabell D1: Deskriptiv statistikk 

 

Hele utvalget  
 

(n =5451) 

Ingen 
problemer 
(n=4911) 

Liten grad av 
problemer 
(n=392) 

Moderate 
problemer 
(n=111) 

Alvorlige 
problemer 

(n=37) 

Nevrotisisme 2.53 (0.84) 2.51 (0.83) 2.70 (0.85) 2.71 (0.86) 3.14 (0.99) 

Ekstroversjon 3.43 (0.86) 3.43 (0.86) 3.44 (0.82) 3.42 (0.95) 3.16 (0.81) 

Medmensklighet 4.15 (0.69) 4.17 (0.69) 4.05 (0.66) 3.88 (0.79) 3.58 (0.84) 

Planmessighet 3.99 (0.73) 4.02 (0.72) 3.86 (0.74) 3.55 (0.82) 3.29 (0.84) 

Åpenhet 3.43 (0.82) 3.43 (0.82) 3.46 (0.76) 3.45 (0.81) 3.56 (0.75) 

Kvinne 53% 54.8% 41.1% 30.6% 27% 

Mann 47% 45.2% 58.9% 69.4% 73% 

Alder (16-74) 47.24 (15.97) 47.48 (15.97) 46.38 (15.81) 43.05 (16.72) 37.41 (12.31) 

Samboer/gift: Ja 71.4% 72.1% 68.5% 51.9% 62.9% 

Samboer/gift: Nei 28.6% 27.9% 31.5% 48.1% 37.1% 

Utdanning: Lav 54 % 52.6% 62.8% 74.8% 75.7% 

Utdanning: Høy 46% 47.4% 37.2% 25.2% 24.3% 

Jobb-status: Heltid 53.2% 53.1% 56.6% 45% 48.6% 

Jobb-status: Deltid 11.4% 11.7% 8.4% 9% 5.4% 

Jobb-status: Student 9.6% 9.5% 9.9% 9.9% 13.5% 

Jobb-status: Pensjonert/ 
jobber hjemme 15.1% 15.5% 12.8% 11.7% 2.7% 

Jobb-status:Utenfor arbeid 10.7% 10.1% 12.2% 24.3% 29.7% 

Notat: Deskriptiv statistikk. For personlighetstrekkene; Nevrotisisme, Ekstroversjon, Medmenneskelighet, 
Planmessighet, og Åpenhet, er gjennomsnitt og (standardavvik) vist. For kjønn; Mann og Kvinne, er prosentandel 
vist. For alder er gjennomsnitt og (standardavvik) vist. For samboer/gift; (ja/nei), utdanning; (lav/høy) og jobbstatus; 
(heltid/deltid/student/pensjonist/jobber hjemme/ utenfor arbeid), er prosentandel vist. 
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Tabell D2: F-verdier 2.5.2 

    

Nevrotisisme Df f-verdi p-verdi Ekstroversjon Df f-verdi p-verdi 

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

Sivil-status 
Utdanning 
Jobb-status 

3, 5148 
1, 5148 
1, 5148 
1, 5148 
1, 5148 
4, 5148 

15.38 
161.71 
36.80 
2.45 
17.72 
17.86 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
0.118 

<0.001 
<0.001 

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

Sivil-status 
Utdanning 
Jobb-status 

3, 5148 
1, 5148 
1, 5148 
1, 5148 
1, 5148 
4, 5148 

0.88 
17.08 
7.38 
6.48 
13.24 
3.18 

0.449 
<0.001 
0.007 
0.011 

<0.001 
0.013 

Planmessighet Df f-verdi p-verdi Åpenhet Df f-verdi p-verdi 

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

Sivil-status 
Utdanning 
Jobb-status 

3, 5147 
1, 5147 
1, 5147 
1, 5147 
1, 5147 
4, 5147 

18.40 
136.16 
66.57 
10.17 
0.14 
13.07 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
0.001 
0.904 

<0.001 

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

Sivil-status 
Utdanning 
Jobb-status 

3, 5143 
1, 5143 
1, 5143 
1, 5143 
1, 5143 
4, 5143 

0.13 
36.21 
45.77 
11.26 

192.51 
8.26 

0.941 
<0.001 
<0.001 
0.001 

<0.001 
<0.001 

Medmeneskelighet Df f-verdi p-verdi     

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

Sivil-status 
Utdanning 
Jobb-status 

3, 5148 
1, 5148 
1, 5148 
1, 5148 
1, 5148 
4, 5148 

6.25 
492.40 
1.06 
0.80 
53.13 
1.79 

<0.001 
<0.001 
0.304 
0.307 

<0.001 
0.128 
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7.5 Vedlegg E: Validering av inndeling 2.5.3 

Tabell E1: Deskriptiv statistikk; validering 2.5.3 

 Hele utvalget  
 

(n =3406) 

Ingen 
problemer  
(n=2866) 

Lav 
Risiko/problem  

(n=392) 

Moderate/alvorlige 
problemer  
(n=148) 

Nevrotisisme 2.52 (0.83) 2.48 (0.82) 2.70 (0.85) 2.83 (0.91) 

Ekstroversjon 3.45 (0.84) 3.45 (0.84) 3.44 (0.82) 3.35 (0.92) 

Medmensklighet 4.14 (0.68) 4.17 (0.66) 4.05 (0.66) 3.80 (0.81) 

Planmessighet 4.01 (0.73) 4.06 (0.71) 3.86 (0.74) 3.48 (0.83) 

Åpenhet 3.40 (0.80) 3.39 (0.80) 3.46 (0.76) 3.48 (0.79) 

Kvinne 50.6% 53% 41.1% 29.7% 

Mann 49.4% 47% 58.9% 70.3% 

Alder (16-74) 49.46 (14.96) 50.28 (14.62) 46.38 (15.82) 41.64 (15.89) 

Samboer/gift:  Ja 73.9% 75.6% 68.5% 54.5% 

Samboer/gift: Nei 26.1% 24.4% 31.5% 45.5% 

Utdanning: Lav 57.1% 55.4% 62.8% 75% 

Utdanning: Høy 42.9% 44.6% 37.2% 25% 

Jobb-status: Heltid 55.1% 55.4% 56.6% 45.9% 

Jobb-status: Deltid 11.3% 11.9% 8.4% 8.1% 

Jobb-status: Student 5.6% 4.8% 9.9% 10.8% 

Jobb-status: Pensjonert/ 
jobber hjemme 16.7% 17.6% 12.8% 9.5% 

Jobb-status: Utenfor arbeid 11.2% 10.3% 12.2% 25.7% 

Notat: Deskriptiv statistikk. For personlighetstrekkene; Nevrotisisme, Ekstroversjon, Medmenneskelighet, 
Planmessighet, og Åpenhet, er gjennomsnitt og (standardavvik) vist. For kjønn; Mann og Kvinne, er prosentandel 
vist. For alder er gjennomsnitt og (standardavvik) vist. For samboer/gift; (ja/nei), utdanning; (lav/høy) og 
jobbstatus; (heltid/deltid/student/pensjonist/jobber hjemme/ utenfor arbeid), er prosentandel vist. 
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Tabell E2: F-verdier validering 2.5.3     

Nevrotisisme Df f-verdi p-verdi  Ekstroversjon Df f-verdi p-verdi 

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

Sivil-status 
Utdanning 
Jobb-status 

2, 3208 
1, 3208 
1, 3208 
1, 3208 
1, 3208 
4, 3208 

20.07 
96.05 
41.14 
1.48 
10.07 
12.04 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
0.223 
0.002 

<0.001 

 PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

Sivil-status 
Utdanning 
Jobb-status 

2, 3208 
1, 3208 
1, 3208 
1, 3208 
1, 3208 
4, 3208 

0.25 
3.57 
0.08 
6.65 
4.13 
2.00 

0.779 
0.059 
0.771 
0.010 
0.042 
0.091 

Planmessighet Df f-verdi p-verdi  Åpenhet Df f-verdi p-verdi 

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

Sivil-status 
Utdanning 
Jobb-status 

2, 3208 
1, 3208 
1, 3208 
1, 3208 
1, 3208 
4, 3208 

26.88 
90.61 
44.35 
6.01 
0.05 
7.89 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
0.014 
0.816 

<0.001 

 PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

Sivil-status 
Utdanning 
Jobb-status 

2, 3204 
1, 3204 
1, 3204 
1, 3204 
1, 3204 
4, 3204 

0.16 
19.81 
38.03 
3.53 
94.86 
5.00 

0.855 
<0.001 
<0.001 
0.060 

<0.001 
0.001 

Medmeneskelighet Df f-verdi p-verdi      

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

Sivil-status 
Utdanning 
Jobb-status 

2, 3210 
1, 3210 
1, 3210 
1, 3210 
1, 3210 
4, 3210 

9.72 
275.73 
2.95 
0.00 
24.21 
4.69 

<0.001 
<0.001 
0.086 
0.992 

<0.001 
0.001 
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Tabell E3: Kontrast-effekt validering 2.5.3  

Problem-status Nevrotisisme Ekstroversjon Planmessighet Åpenhet Medmenesklighet 

Lav PGSI  
(ref.: ingen PG) 

0.22 *** 
(0.14, 0.31) 

-0.01 
(-0.10, 0.08) 

-0.13 ** 
(-0.21, -0.06) 

0.02 
(-0.06, 0.11) 

-0.07 * 
(-0.14, -0.000) 

Moderat/Alvorlig 
PGSI  

(ref.: ingen PG) 

0.31 *** 
(0.17, 0.44) 

-0.05 
(-0.20, 0.10) 

-0.43 *** 
(-0.55, -0.30) 

-0.004 
(-0.14, 0.13) 

-0.23 *** 
(-0.35, -0.12) 

Demografiske variabler 

Mann 
 (ref.: kvinne) 

-0.29 *** 
(-0.35, -0.23) 

-0.06 
(-0.12, 0.022) 

-0.25 *** 
(-0.30, -0.20) 

0.13 *** 
(0.07, 0.18) 

-0.40 *** 
(-0.44, -0.35) 

Alder+ 
-0.08 *** 

(-0.10, -0.06) 
-0.004  

(-0.03, 0.02) 
0.07 *** 

(0.05, 0.10) 
-0.07 *** 

(-0.10, -0.05) 
0.02 

(-0.002, 0.04) 

Enslig  
(ref.: partner) 

-0.04 
(-0.11, 0.02) 

-0.09 * 
(-0.16, -0.02) 

-0.07 ** 
(-0.13, -0.01) 

0.06  
(-0.003, 0.12) 

-0.000 
(-0.05, 0.05) 

Høyere utdanning 
(ref.: grunnskole) 

-0.09 ** 
(-0.15, -0.04) 

0.06 * 
(0.002, 0.12) 

-0.006 
(-0.06, 0.04) 

0.28 *** 
(0.22, 0.33) 

0.12 *** 
(0.07, 0.16) 

Deltid jobb  
(ref.: fulltid) 

0.18 *** 
(0.09, 0.27) 

-0.08  
(-0.18, 0.02) 

-0.12 ** 
(-0.20, -0.04) 

-0.04 
(-0.13, 0.05) 

0.08* 
(0.001, 0.15) 

Student 
(ref.: fulltid) 

0.02 
(-0.11, 0.16) 

0.10 
(-0.05, 0.24) 

-0.21 *** 
(-0.33, -0.09) 

0.08  
(-0.05, 0.21) 

0.21*** 
(0.10, 0.32) 

Pensjonert/ jobber 
hjemme 

(ref.: fulltid) 

0.16 ** 
(0.06, 0.25) 

-0.11 * 
(-0.21, -0.01) 

-0.15 *** 
(-0.24, -0.07) 

-0.08 
(-0.17, 0.01) 

-0.05 
(-0.12, 0.03) 

Utenfor arbeid 
(ref.: fulltid) 

0.30 *** 
(0.21, 0.40) 

-0.02 
(-0.12, 0.08) 

-0.12 ** 
(-0.20, -0.04) 

0.15 ** 
(0.06, 0.25) 

0.01 
(-0.07, 0.08) 

Notat: Kontrasteffekt mellom PGSI kategori mot referansegruppen (ingen problem, PG). Gjennomsnittlig           
forskjell (95 % konfidensintervall) er vist. *: p<0.05,. **: p<0.01,. ***: p<0.001, +Alder er kodet i 10-års                 
intervaller. 
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7.7 Vedlegg F: Modell fra 2.5.4 analysert uten motiv 

Tabell F1: F-verdier 2.5.4 uten motiv     

Nevrotisisme Df f-verdi p-verdi  Ekstroversjon Df f-verdi p-verdi 

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

2, 3286 
1, 3286 
1, 3286 

26.08 
143.03 
33.13 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

 PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

2, 3286 
1, 3286 
1, 3286 

1.15 
2.55 
6.08 

0.318 
0.111 
0.014 

Planmessighet Df f-verdi p-verdi  Åpenhet Df f-verdi p-verdi 

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

2, 3285 
1, 3285 
1, 3285 

32.89 
82.34 
71.72 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

 PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

2, 3281 
1, 3281 
1, 3281 

0.14 
15.33 

122.49 

0.872 
<0.001 
<0.001 

Medmeneskelighet Df f-verdi p-verdi      

PGSI-status 
Kjønn 
Alder 

2, 3287 
1, 3287 
1, 3287 

13.40 
345.19 
1.18 

<0.001 
<0.001 
0.277 

     

 

 

Tabell F2:    Kontrast-effekt 2.5.4 uten motiv  

Variabler Nevrotisisme Ekstroversjon Planmessighet Åpenhet Medmeneskelighet 

  Lav PGSI  
(ref.: ingen PG) 

0.23 *** 
(0.14, 0.32) 

-0.01  
(-0.10, 0.08) 

-0.14 *** 
(-0.22, -0.06) 

0.01  
(-0.07, 0.10) 

-0.07 P=.054 
(-0.14, 0.001) 

Moderat/Alvorlig 
PGSI  

(ref.: ingen PG) 

0.38 *** 
(0.23, 0.51) 

-0.11  
(-0.25, 0.03) 

-0.47 *** 
(-0.59, -0.34) 

-0.02  
(-0.16, 0.11) 

-0.28 *** 
(-0.38, -0.17) 

  Mann 
 (ref.: kvinne) 

-0.34 *** 
(-0.39, -0.28) 

-0.05  
(-0.10, 0.01) 

-0.22 *** 
(-0.27,-0.18) 

0.11 *** 
(0.05, 0.16) 

-0.42 *** 
(-0.46,-0.37) 

Alder+ -0.05 *** 
(-0.07, -0.04) 

-0.02 * 
(-0.04, -0.005) 

0.07 *** 
(0.05, 0.09) 

-0.10 *** 
(-0.12, -0.08) 

-0.008  
(-0.02, 0.007) 

Notat: Kontrasteffekt mellom PGSI kategori mot referansegruppen (ingen problem, PG). Gjennomsnittlig forskjell            
(95 % konfidensintervall) er vist. *: p<0.05,. **: p<0.01,. ***: p<0.001, +Alder er kodet i 10-års intervaller. 
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