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Abstrakt 

Nyfikenhet är inneboende strävan mot inhämtande av ny information. Länge har det ansetts 
vedertaget att yttre motivation hämmar nyfikenhet, men på senare år har det framkommit 
forskning som indikerar ett delvis annorlunda förhållande. För att undersöka interaktionen 
mellan nyfikenhet och yttre motivation konstruerades ett bildbaserat inlärningsexperiment i 
vilket deltagarna belönades respektive bestraffades för att inhämta information som stillade 
deras nyfikenhet. I experimentets första del skattade deltagarna sin nyfikenhet på 
mosaikmaskerade bilder. I experimentets andra del presenterades de skattade mosaikbilderna 
med en konstant bild. De 24 deltagarnas uppgift var att välja en av de två bilderna i varje 
spelomgång. Bilden deltagarna valde demaskerades efter olika väntetider. Väntetiden var 
antingen dragen från en lång eller kort väntetidsfördelning och avhängig om bilden var ny 
eller återkommande. Huruvida det var den nya eller återkommande bilden som hade kort 
respektive lång medelväntetid varierade mellan de två inomgrupps-betingelserna. Deltagarna 
antogs vara yttre motiverade att minimera väntetiden genom att lära sig och sedan föredra den 
bildkategori med kortast genomsnittlig väntetid. Deltagarna antogs dessutom vara nyfikna att 
se bilder demaskerade. I ena betingelsen sammanföll deltagarnas yttre motivation och 
nyfikenhet, i andra betingelsen var deltagarnas yttre motivation och nyfikenhet i konflikt. I en 
tredje kontrollbetingelse var nyfikenhetsdimensionen eliminerad för att mäta inlärning av 
väntetid. Experimentet visade att det krävdes fler spelomgångar för att lära sig väntetiden i 
kontrollbetingelsen jämfört med betingelsen där nya bilder också hade kortare medelväntetid. 
Betingelsen där nya bilder var förknippade med längre medelväntetid delade deltagarna i två 
grupper. Deltagare i den ena gruppen valde sällan nya bilder (proportionsmått: 0.75 – 1.0) 
medan deltagare i den andra gruppen valde nya bilder i hög utsträckning (proportionsmått: 
0.0077 – 0.069). Dessa grupper utmärks också på personlighetsdrag kopplade till nyfikenhet. 
Sammantaget ger studien stöd för att nyfikenhet och yttre motivation kan integreras och att 
personlighetsdrag är relaterade till värderingen av information.  

Nyckelord: nyfikenhet, yttre motivation, belöning, bestraffning, tvåarmad bandit 

Abstract 

Curiosity is an intrinsic aspiration to obtain new information. It has been considered that 
external motivation inhibits curiosity, but over the last years new research has indicated a 
partially different relationship. To investigate the interaction between curiosity and external 
motivation a picture-based learning experiment was constructed, in which the participants 
were rewarded, alternatively punished for obtaining new information which pleased their 
curiosity. In the first part of the experiment, the participants scored their curiosity of mosaic-
covered pictures. In the second part of the of the experiment, the scored mosaic-covered 
pictures were consequently presented next to a constant picture. The task for the 24 
participants was then to choose one of the pictures in each round. The chosen mosaic-covered 
picture would then show according to a certain waiting time - either short or long - depending 
on if it was new or recurring. Whether the new or recurring picture had a short or long 
average waiting time varied between the two in-group conditions. It was hypothesized that 
the participants would be externally motivated to minimize the waiting time by learning and 
favouring the category of pictures with the shortest waiting time. In addition, it was 
hypothesized that the participants would be curious of the mosaic-covered pictures. In one of 
the conditions, the participants external motivation coincided with their curiosity, in the other 
condition the external motivation was in conflict with their curiosity. In a third controlling 
condition, the dimension of curiosity was eliminated to measure the learning of the waiting 
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time. The experiment showed that more rounds are needed to learn the waiting time in the 
controlling conditions compared to when the new pictures also had a shorter average waiting 
time. When new pictures were associated with a longer average waiting time, it divided the 
participants into two groups. In one group the participant rarely chose new pictures 
(proportion: 0.75 – 1.0) while the participants in the other group to a large extent chose new 
pictures (proportion: 0.0077 – 0.069). These differences were also shown in the participants 
personal traits connected to curiosity. All together, the study supports the idea that curiosity 
and external motivation can be integrated and that personal traits are related to the evaluation 
of information.  

Key words: curiosity extrinsic motivation, punishment, reward, two armed bandit  
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Interaktionen mellan nyfikenhet och yttre motivation 

Motivation varierar inom och mellan individer till innehåll, riktning, intensitet och 
typ. Likväl inryms samtliga varianter inom två huvudkategorier: yttre respektive inre 
motivation. Yttre motivation definieras som genomförandet av en handling för det separata 
utfallet handlingen förväntas framkalla. Inre motivation definieras som genomförandet av en 
handling för den inre tillfredställelsen handlingen skänker (Ryan & Deci, 2000). Nyfikenhet 
är för människan en vital form av inre motivation. Nyfikenhet är ett tillstånd som uppstår när 
individen uppfattar att han eller hon har en oönskad kunskapslucka. Missnöjet med 
kunskapsnivån ger upphov till känslan av ofullständighet. Känslan av ofullständighet driver 
individen till att agera på ett sätt som eliminerar kunskapsluckan och därmed tillfredsställer 
nyfikenheten (Loewenstein, 1994). Nyfikenheten är paradoxal till naturen; samtidigt som 
nyfikenheten inbegriper känslan av otillfredsställelse, inbegriper den även förväntan på 
tillfredställelse. Nyfikenhetsdrivet beteende kan betraktas som belöningsorienterat beteende, 
där belöningen består av information. (Marvin & Shohamy, 2016) Nyfikenhet är därför intimt 
förbundet med inlärning. Kunskap om nyfikenhetens beskaffenhet och villkor är synnerligen 
värdefull, inte minst för alla undervisande institutioner.  

I princip undantagslöst förekommer simultant flera motivationer inom individen. 
Interaktionen mellan motivationerna styr individens beteende. Inom forskningsområdet har 
det länge ansetts vedertaget att yttre motivation dominerar inre motivation: Enligt tidigare 
forskning förefaller det som att när yttre och inre motivation interagerar, hämmar yttre 
motivation inre motivation (deCharms, 1968; Deci, Nezlek, & Sheinman, 1981; Kohn, 1993; 
Deci, kostner & Ryan, 1999). På senare år har det dock framkommit forskningsresultat som 
antyder ett delvis annorlunda förhållande mellan motivationstyperna (Eisenberger, Pierce & 
Cameron, 1999; Kang et al., 2009). Att klargöra förhållandet är angeläget för att effektivisera 
pedagogiska interventioner inom näringsliv, skola och omsorg. Förtar yttre motivation – det 
vill säga extern belöning såsom betyg, pengar och social bekräftelse – inre motivation att 
inhämta kunskap? Vad beträffar främjandet av varaktig inlärning tycks nyfikenhet vara 
effektivare än yttre motivation (Ryan & Deci, 2000; Marvin & Shohamy, 2016). Att öka 
nyfikenhet inför givna ämnen innebär följaktligen att förbättra förutsättningarna för varaktig 
inlärning, vilket torde vara ett överordnat mål för alla undervisande verksamheter. 
Nyfikenhetsdriven inlärning förutsätter emellertid förekomsten av nyfikenhet. Är 
eliminerandet av yttre motivation nödvändigt för att främja förekomsten av nyfikenhet – eller 
integreras nyfikenhet och yttre motivation? Trots den uppenbara allmännyttan har till dags 
dato få studier angripit frågeställningen.  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka interaktionen mellan nyfikenhet och 
yttre motivation. Ett bildbaserat inlärningsexperiment kommer att utformas, i vilket 
testdeltagarna externt belönas respektive bestraffas för att inhämta information som stillar 
deras nyfikenhet. Härnedan följer redogörelser av för studien centrala begrepp och teorier. 

Learning Progress hypothesis (LP) föreslår att det finns ett ömsesidigt 
påverkanssamband mellan nyfikenhet och inlärning. Människan har en inneboende 
motivation att sträva efter inlärningssituationer och inlärningsframsteg. När ett 
inlärningsframsteg erfars triggas hjärnans belöningscentra vilket genererar en förstärkande 
effekt på stävan efter inlärningsframsteg (Oudeyer, Gottlieb & Lopez, 2016). Därigenom 
upprättas ett självförstärkande cirkelförlopp: Motivation att söka inlärningsframsteg leder till 
att individen hamnar i situationer där nyfikenhet uppstår. Nyfikenhet främjar inlärning. 
Inlärning triggar intern belöning. Intern belöning inverkar positivt förstärkande på skeendet 
som föranlett densamma (Oudeyer, Gottlieb & Lopez, 2016). 

Individuella faktorer, såsom personlighet, reglerar delvis i vilken omfattning individen 
upplever och lever ut nyfikenhet (John & Srivastava, 1999). Studier, huvudsakligen baserade 
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på resultat från självskattningsenkäter, visar att nyfikenhet korrelerar positivt med 
personlighetsdraget öppenhet, och svagt negativ med personlighetsdraget neuroticism 
(Litman & Speilberg, 2003; Renner 2006; Moutafi, Furnham & Crump, 2006). 

Även kontextuella faktorer tycks reglera i vilken omfattning individen upplever och 
lever ut nyfikenhet. Cognitive Evaluation Theory – akronym: CET – är en teori om 
interpersonella faktorer som främjar respektive hämmar inre motivation. Interpersonella 
faktorer som ger individen upplevelsen av kompetens och självständighet gynnar inre 
motivation. Människan har ett psykologiskt behov av att känna sig kompetent och 
självbestämmande (White, 1959; Deci, Nezlek, & Sheinman, 1981; Gagné & Deci, 2005). 
Alla upptänkliga belöningar innefattar två grundläggande aspekter; kontroll och 
informationsgivning. Kontroll definieras i sammanhanget som styrandet av människors 
beteenden genom belöningar. Informationsgivning definieras som utlämnandet av	  
prestationsutvärderande information. Belöningar i vilka kontrollaspekten är framträdande 
inskränker individens upplevda självbestämmande och därmed inre motivation. Belöningar i 
vilka informationsgivningsaspekten är framträdande ökar eller minskar individens upplevda 
kompetens – och därmed ökar eller minskar inre motivation – avhängigt om informationen 
indikerar kompetens eller inkompetens (Deci, Nezlek, & Sheinman, 1981; Gagné & Deci, 
2005). Inre motivation förutsätter viss grad av upplevd självständighet. Upplevd kompetens 
förutan upplevd självständighet kommer inte att främja inre motivation. Beteenden styrda av 
yttre motivation är beteenden utförda i syfte att förvärva upplevd yttre belöning. Yttre 
belöning är därför per definition en belöning vari kontrollaspekten är framträdande. Yttre 
motivation är således indirekt en faktor som minskar upplevelsen av självständighet och inre 
motivation (Deci, Koestner & Ryan, 1999). Ponera att du sjunger varje gång du duschar. Du 
sjunger i duschen eftersom du gillar att sjunga i duschen. Aktiviteten är genuint lustfylld och 
har ett inneboende värde för dig. Duschsjungandet är ett uttryck för din inre motivation. En 
dag flyttar en ny person in i din studentkorridor. Korridorsgrannen uppskattar din sång. För 
att säkerhetsställa att du fortsätter sjunga varje gång du duschar beslutar sig korridorsgrannen 
för att ge dig en slant efter varje fullbordat sånguppträdande. Enligt CET kommer din 
upplevda belöning att externaliseras; gå från att härröra från ditt inre (tillfredsställelsen i att 
sjunga) till att härröra utifrån (pengar från korridorsgrannen). Beteendet får ett instrumentellt 
värde. Duschsjungandet blir ett uttryck för din yttre motivation. Korridorsgrannens monetära 
belöningssystem utgör en kontrollerande faktor som minskar din upplevda självständighet 
och inre motivation. Deci, Ryan och Kostner (1999) har sammanställt en metaanalys av 128 
studier som på olika sätt undersökt hur yttre belöning inverkar på inre motivation. 
Upphovsmännen konkluderar att metaanalysen i all väsentlighet stödjer antagandet att yttre 
belöning hämmar inre motivation. Majoriteten av studierna metaanalysen baserades på var så 
kallade fritidsexperiment. Fritidsexperiment är i regel av mellangruppsdesign. Experimenten 
är indelade i arbets- och fritidsfaser.  Experimentgruppen erhåller yttre belöning för att utföra 
en given aktivitet under arbetsfasen. Kontrollgruppen utför under arbetsfasen samma aktivitet 
som experimentgruppen, men erhåller ingen yttre belöning. Under efterföljande fritidsfas får 
deltagarna gör vadhelst de vill. Möjliga förströelser såsom pussel, spel, tidningar eller dylikt 
finns att tillgå. I vilken omfattning deltagarna fortsätter aktiviteten de var ålagda att utföra 
under arbetsfasen, även under fritidsfasen – när inga yttre belöningar erhålls – antas reflektera 
hur inre motiverade deltagarna är att utföra aktiviteten. Deci, Ryans och Kostners metaanalys 
visade att deltagarna i kontrollgrupperna tenderade ägna mer tid åt den givna aktiviteten 
under fritidsfaserna, jämfört med deltagarna i experimentgrupperna. 

Likväl förekommer studier som indikerar ett delvis annorlunda förhållande mellan 
yttre och inre motivation än det CET gör gällande. Eisenberger, Pierce och Cameron (1999) 
har sammanställt en metaanalys av fem studier som undersöker hur yttre belöning inverkar på 
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upplevt självbestämmande och funnit att yttre belöning ökar graden av upplevt 
självbestämmande. Einsenberger, Pierce och Cameron (1999) har därtill sammanställt en 
metaanalys av studier som undersökt hur prestationsvillkorad belöning inverkar på inre 
motivation. Majoriteten av studierna var även i denna metaanalys fritidsexperiment. 
Metaanalysen visade att deltagare som belönades externt om de presterade bättre än andra 
deltagare, ägnade mer tid åt den givna aktiviteten under fritidsfaserna, samt rapporterade 
större intresse för aktiviteten, jämfört med deltagare i kontrollgrupperna.  

Senaste decenniernas teknologiska framsteg har möjliggjort studium av neurala 
processer som associeras med yttre respektive inre motivation.  Kang et al. (2009) har 
medelst funktionell magnetröntgenkamera (fMRI) funnit en positiv korrelation mellan 
självrapporterad nyfikenhet och neural aktivitet i nucleus caudatus – ett område i hjärnan som 
även aktiveras vid förväntningar på yttre belöning. Fyndet antyder att hjärnan inte gör någon 
distinktion mellan förväntan på inre och yttre belöning. Om så är fallet, kan det tänkas tala för 
att nyfikenhet och yttre motivation integreras. Men precis som Kang et al. betonar är 
neurobiologiska mekanismer komplexa och tillgängliga mätinstrument fortfarande 
ofulländade. Fyndet vederlägger på intet sätt antagandet att yttre motivation dominerar inre 
motivation. Däremot berättigar fyndet vidare forskning inom området.  

Syftet med föreliggande studie är undersöka interaktionen mellan nyfikenhet och yttre 
motivation. För att kunna undersöka interaktionen mellan nyfikenhet och yttre motivation 
förutsätts ett sammanhang i vilken motivationerna kan manipuleras oberoende av varandra. 
Därför konstrueras ett bildbaserat inlärningsexperiment innehållande isolerade källor till 
respektive motivation. Experimentet består av två delar. I första delen förevisas deltagarna 
experimentets hela bildbibliotek. Bilderna är mosaikmaskerade och åtföljs av skattningsskalor 
som avser mäta deltagarnas nyfikenhet att se bilderna demaskerade. I andra delen får 
deltagarna spela tre modifierade tvåarmade banditspel. Namnet tvåarmade bandit refererar till 
att spelaren samtidigt spelar på två slotmaskiner kallade enarmade banditer. Två enarmade 
banditer utgör alltså en tvåarmad bandit (Cesa-Bianchi & Lugosi, 2006). Enarmade 
banditerna i en traditionell tvåarmad bandit har olika utbetalningsfrekvenser. Deras 
utbetalningsfrekvenser är initialt helt okända. Spelarens mål är att maximera summan av 
utbetalningar över en sekvens av spelomgångar. Inför varje spelomgång måste spelaren välja 
mellan att exploatera enarmade banditen som hittills gett bäst utdelning och att utforska 
enarmade banditen med synbart lägre utbetalningsfrekvens för att utreda om inte den, trots 
allt, ger ännu bättre utdelning (Cesa-Bianchi & Lugosi, 2006). I experimentets modifierade 
tvåarmade banditer representeras enarmade banditerna av bilderna som förevisas i första 
delen. I två av spelen representeras ena enarmade banditen av en återkommande bild, medan 
andra enarmade bandit representeras av nya bilder i varje spelomgång. I ett av spelen 
representeras bägge enarmade banditerna av bilder som återkommer i samtliga spelomgångar. 
Deltagarnas uppgift är att välja en av bilderna (enarmade banditerna) i varje spelomgång. 
Bilden deltagaren väljer demaskerades. Demaskeringen föregås av väntetid. Istället för 
utbetalningsfrekvenser – som i traditionella tvåarmade banditer – har experimentets enarmade 
banditer olika väntetider. Differensen mellan enarmade banditernas olika genomsnittliga 
väntetider är så pass stor att det innebär flera minuter längre väntan om spelaren väljer 
enarmade banditen med längre genomsnittlig väntetid i alla spelomgångar. Uppskjuten 
gratifikation är ett välbeforskat fenomen. Uppskjuten gratifikation triggar normalt känslor av 
frustation och olust (Göllner et al., 2018). Deltagarna antas därför vara yttre motiverade att 
minimera väntetiden över spelens spelomgångar. Deltagarna antas dessutom vara inre 
motiverade att demaskerade nya bilder, eftersom åsynen av en demaskerad bild ofta väcker 
nyfikenhet att veta vad bilden föreställer (Nicki, 1970; Jempa et al. 2012). I ett spel har 
enarmade banditen som representeras av nya bilder kortare genomsnittlig väntetid, och 
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enarmade banditen som representeras av en återkommande bild längre genomsnittlig väntetid. 
I spelet motiverar deltagarnas nyfikenhet och yttre motivation val av samma enarmade bandit. 
Detta spel benämns hädanefter som Betingelse Likriktad. I ett annat spel har enarmade 
banditen som representeras av nya bilder längre genomsnittlig väntetid, och enarmade 
banditen som representeras av en återkommande bild kortare genomsnittlig väntetid. I spelet 
motiverar deltagarens nyfikenhet och yttre motivationen val av olika enarmade banditer. 
Detta spel benämns hädanefter som Betingelse Motriktad. I ett tredje spel, där bägge 
enarmade banditerna representeras av ständigt återkommande bilder, har ena enarmade 
banditen kortare genomsnittlig väntetid, och andra enarmade banditen längre genomsnittlig 
väntetid. I spelet motiveras valen av enarmade banditer enkom av deltagarens yttre 
motivation; nyfikenhetsdimensionen är eliminerad då inga nya bilder förekommer. Detta spel 
benämns hädanefter om Betingelse Neutral. Efter att deltagarna fullgjort experimentets första 
och andra del fyller deltagarna i personlighetsenkäterna UPPS och BFI. Enkäterna 
kompletterar experimentdata och kan användas för att undersöka samband mellan 
personlighetsdrag och banditvalsmönster. Mot bakgrund av experimentets ringa storlek 
kommer troligen dessa statiska analyser ha svag power. Därför förväntades inga statistisk 
reliabla samband. Analyserna avses istället att användas och diskuteras explorativt.  

Följande hypoteser formulerades: 1a) Om yttre motivation dominerar över nyfikenhet, 
bör deltagarna nästintill konsekvent välja enarmade banditen med kortare genomsnittlig 
väntetid oavhängigt spel. 1b) Om å andra sidan yttre motivation och nyfikenhet integreras, så 
bör deltagarna välja enarmade banditen med längre genomsnittlig väntetid när enarmade 
banditen med längre genomsnittlig väntetid representeras av bilder som deltagarna är nyfikna 
på att se demaskerade.  

2a) Om yttre motivation dominerar över nyfikenhet, bör skillnaden i antalet 
spelomgångar som krävs för att deltagarna ska lära sig vilken enarmad bandit som har kortare 
genomsnittlig väntetid vara marginell mellan spelen. 2b) Om å andra sidan yttre motivation 
och nyfikenhet integreras, bör det krävas färre spelomgångar för att deltagarna ska lära sig 
vilken enarmad bandit har kortare genomsnittlig väntetid i Betingelse Likriktad; deltagarna 
kommer välja enarmade banditen med kortare genomsnittlig väntetid oftare i Betingelse 
Likriktad än i övriga spel.   

3a) Om yttre motivation dominerar över nyfikenhet, bör det inte finnas samband 
mellan antalet val av enarmade banditen med längre genomsnittlig väntetid i Betingelse 
Motriktad och skattningar i delskalorna Öppenhet och Neuroticism. 3b) Om å andra sidan 
yttre motivation och nyfikenhet integreras, bör det finnas samband mellan antalet val av 
enarmade banditen med längre genomsnittlig väntetid i Betingelse Motriktad och skattningar 
i delskalorna Öppenhet och Neuroticism. 

Metod 

Deltagare 

24 personer (18 kvinnor, 6 män, M = 25.9 år, SD = 5.3 år) deltog i experimentet. 
Deltagarna rekryterades med hjälp av affischer uppsatta runtikring Umeå universitets 
campusområde. Deltagandet var helt frivilligt och bedömdes inte medför några risker. 
Deltagarna informerades om att de fick avbryta och lämna experimentet när som helst utan 
motivering.	  Alla deltagare samtyckte skriftligen till att medverka i experimentet. Ett arvode 
om 200kr utgick. Insamlade personuppgifter hanterades konfidentiellt. Experimentet utfördes 
i enlighet med Helsingforsdeklarationen för forskningsetik (The World Medical Association, 
2018). Projektet var granskats av etikprövningsnämnden vid Umeå universitet.   
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Instrument och material 

Till experimentet användes en stationär dator med tillhörande bildskärm, muspekare 
och tangentbord. Deltagarna satt i en justerbar skrivbordsstol och hade hakan placerad i ett 
hakstöd som var fäst i ett skrivbord. Dataprogrammet Matrix Labratory R2010 32b med 
metodbiblioteket Psychtoolbox (Brainard, 1997) användes för att konstruera experimentets 
stimulus och uppgifter, insamla deltagarnas inmatningar, samt exekvera statistiska 
beräkningar. Deltagarnas ögonrörelser registrerades med videokameran SMI RED, 60Hz 
(SensoMotoric Instruments, 2010), men ögonrörelsedata berörs inte i denna uppsats. 

Stimulus. Experimentets stimulus utgjordes av 262 bilder som alla varierade 
beträffande innehåll. Bilder hämtades via sökmotorn Google och valdes på basis av att dem 
bedömdes svåra att identifiera mosaikmaskerade. I Matrix Labratory R2010 32b 
mosaikmaskerades bilderna genom att delades upp i polygoner, färgvärdena i respektive 
polygon ersattes av medelvärdet för bildpixlarna inom ytan vilket skapade en lågupplöst 
version av originalbilden. I experimentet förekom bilderna både i mosaikmaskerad och icke-
maskerad utformning. Alla bilder hade storleken 600x800 pixels. 

Enkäter. Två enkätinstrument användes i studien. Urgency, Premediation, 
Preserverance and Sensation Seeking (UPPS) avsåg mäta impulsivitet (Whiteside et al. 2005). 
UPPS var uppdelad i fyra delskalor: Lack of Premeditation, Negative Urgency, Sensation 
Seeking och Lack of Perseverance. Versionen som användes innehöll 45 påståenden som 
besvarades med hjälp av en fyragradig skala från ”Stämmer helt” till ”Stämmer inte alls”.  

Big Five Inventory (BFI) avsåg mäta grundläggande personlighetsdrag (John & 
Srivastava, 1999). BFI var uppdelad i fem delskalor: Öppenhet, Extraversion, Neuroticism, 
Vänlighet och Samvetsgrannhet. Versionen som användes innehöll 44 påståenden som 
besvarades med hjälp av en femgradig skala från ”Stämmer absolut inte ” till ”Stämmer 
absolut” (Claesson, Persson, & Akrami, 2001). 

Procedur 

Efter att skriftligen samtyckt till att delta, läste deltagarna instruktionen för 
experimentets första del. Därefter satte sig deltagarna i skrivbordsstolen och placerade hakan 
i hakstödet beläget 55 centimeter från bildskärmen på vilken experimentets stimulus och 
uppgifter presenterades. Hakstödets höjd justerades för att passa deltagarnas längd. I 
experimentets första del visades deltagarna en serie om 262 mosaikmaskerade bilder. 
Deltagarnas uppgift var att försöka se vad de maskerade bilderna föreställde utan att ändra 
huvudets avstånd till skärmen. Bredvid varje bild stod tre alternativ på teman. Ett av 
alternativen var rätt. Deltagarna ombads skatta hur säkra de var att respektive alternativ var 
rätt eller fel på en skala från ”helt säkert fel” till ”helt säkert rätt”. Deltagarna utförde 
skattningarna genom att med muspekaren utplacera markörer längs skalorna. För att låsa 
skattningarna och gå vidare till nästa moment tryckte deltagarna på mellanslagstangenten. I 
nästa moment ombads deltagarna skatta hur nyfikna de var att se vad bilden föreställde på en 
skala från 0 (inte alls nyfiken) till 100 (mycket nyfiken). För att låsa skattningen tryckte 
deltagarna ånyo på mellanslagstangenten – varpå en ny bild med nya alternativ visades. 
Förfarandet upprepades för alla 262 bilder. I Figur 1 återfinns ett flödesschema över 
experimentets första del. Medan deltagarna utförde skattningarna väntade experimentledaren i 
ett intilliggande rum. När deltagarna fullgjort samtliga skattningar hämtade de testledaren. 
Experimentets första del tog cirka 60 minuter att genomföra. Mellan experimentets första och 
andra del erbjöds deltagarna en fem minuter lång paus. 

Efter pausen läste deltagarna instruktionen för experimentets andra del. 
Experimentledaren samtalade kort med deltagarna för att kontrollera att de begripit 



	  

	  

8	  

instruktionen. Därefter satte sig deltagarna återigen i skrivbordsstolen och placerade hakan i 
hakstödet. I experimentets andra del spelade deltagarna tre modifierade tvåarmade banditer: 
Betingelse Likriktad, Betingelse Motriktad och Betingelse Neutral. Varje spel omfattade 130 
omgångar. Inför första spelet fick deltagaren göra en övningsomgång. Spelens enarmade 
banditer representerades av mosaikmaskerade bilder. Bilderna var samma 262 bilder som 
visats i experimentets första del. Deltagarnas uppgift var att välja en av bilderna (enarmade 
banditerna) i varje spelomgång. Deltagarna valde bild genom att klick på bilden med 
muspekaren. Bilden deltagarna valde demaskerades. Demaskeringen föregicks av väntetid. 
Spelens enarmade banditer hade olika genomsnittliga väntetider, vilket framgick i 
instruktionen deltagarna tagit del av. Väntetider drogs slumpmässigt ur normalfördelningar. 
Spelens enarmade banditer var kopplad till olika normalfördelningar. Ena normalfördelningen 
hade medelvärdet 1 sekund (SD = 0.5), andra normalfördelningen hade medelvärdet 2.5 
sekunder (SD = 0.5). I Betingelse Likriktad var normalfördelningen med lägre medelvärde 
kopplad till en enarmad bandit som representerades av nya bilder i varje spelomgång, och 
normalfördelningen med högre medelvärde kopplat till en enarmad bandit som 
representerades av en ständigt återkommande bild. Betingelse Likriktad innehöll 131 olika 
bilder. I Betingelse Motriktad var normalfördelningen med lägre medelvärde kopplat till en 
enarmad bandit som representerades av en ständigt återkommande bild, och 
normalfördelningen med högre medelvärde kopplat till en enarmad bandit som 
representerades av nya bilder. Även Betingelse Motriktad innehöll 131 olika bilder. I 
Betingelse Neutral, vars bägge enarmade banditer representerades av ständigt återkommande 
bilder, var normalfördelningen med lägre medelvärde kopplat till ena enarmade banditen, och 
normalfördelningen med högre medelvärde kopplat till andra enarmade banditen. Betingelse 
Neutral innehöll två olika bilder. Ordningen på spelen utbalanserades över deltagarna. Tretton 
deltagare spelade Betingelse Neutral först i spelordningen. Elva deltagare spelade Betingelse 
Neutral sist i spelordningen. Bilderna i Betingelse Neutral utgjordes av bilder som varit 
ständigt återkommande i Betingelse Likriktad och Betingelse Motriktad. Övriga 260 bilder 
fördelades slumpmässigt mellan Betingelse Likriktad och Betingelse Motriktad för varje 
deltagare. Spelbyten markerades med ett stopp i flödet; för att påbörja nästa spel tryckte 
deltagarna på mellanslagstangenten. Experimentets andra del tog cirka 40 minuter att 
genomföra. Medan deltagarna genomförde spelen väntade experimentledaren i ett 
intilliggande rum. I Figur 2 återfinns ett flödesschema över experimentets andra del. 

Efter att deltagarna fullgjort experimentets första och andra del fyllde deltagarna i 
enkäterna UPPS och BFI. Enkäterna tog cirka 10 minuter att fylla i.  

Slutligen intervjuades deltagarna kort om hur de upplevt experimentet och vilka 
strategier de använt. 
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Databearbetning   

Deltagarnas nyfikenhetsskattningar sammanställdes. Medelvärden och 
standardavvikelser beräknades.  

Deltagarnas val av enarmade banditer sammanställdes. Kategoridata omvandlades i 
insamlingsprocessen till numerisk data genom att enarmad bandit (kort väntetid) gavs siffran 
1 och enarmad bandit (lång väntetid) gavs siffran 0. Proportionsmått – andelen av deltagarnas 
val som tillfallit enarmad bandit (kort väntetid) – beräknades genom att dividera summan 
banditvalen genererat med antalet fullgjorda spelomgångar. Exempel: Proportionsmåttet 0.90 
efter 130 spelomgångar i Betingelse Likriktad anger att deltagaren valt enarmad bandit (kort 
väntetid) 117 gånger, och enarmad bandit (lång väntetid) 13 gånger.  

Deltagarnas skattningspoäng för BFI och UPPS sammanräknades enligt anvisningarna 
i respektive instruments manual. Medelvärden och standardavvikelser beräknades.  

Ögonrörelsedata som alstrades av SMI-kamerans inspelningar varken bearbetades 
eller analyserades i studien. 
  

Figur 1. Flödesschema över bilduppgifterna i del 1. A: I första momentet skattade deltagarna 
hur säkra de var att respektive alternativ var rätt eller fel på en skala från ”helt säkert fel” till 
”helt säkert rätt”. B: I andra momentet skattade deltagarna hur nyfikna de var att veta vad bilden 
föreställer på en skala från 0 (inte alls nyfiken) till 100 (mycket nyfiken). Förfarandet 
upprepades för alla 262 bilder.	  

Figur 2. Flödesschema för Del 2. A: I varje spelomgång förevisades deltagarna två 
bilder/enarmade banditer. B: Deltagarna valde en av bilderna/enarmad banditerna. C: 
Bilden/enarmade banditen deltagarna valde demaskerades. Demaskeringen föranleddes av en 
väntetid. Väntetidens längd var avhängig om bilden/enarmade banditen var kopplad till 
normalfördelningen med lågt eller högt medelvärde. 	  
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Resultat  

Mönster av banditval i respektive spel 

Deskriptiv statistisk. Deltagarna spelade tre modifierade tvåarmade banditer. Totalt 
gjorde varje deltagare 390 banditval, 130 per spel. Proportionsmåttet p(kort väntetid) 
beräknades. Proportionsmåtten anger hur stor andel av deltagarnas val som tillfallit enarmad 
bandit (kort väntetid). I Betingelse Likriktad är deltagarnas sammantagna proportionsmått 
0.98 (SD = 0.02). I Betingelse Motriktad är deltagarnas sammantagna proportionsmått 0.48 
(SD = 0.42). I Betingelse Neutral är deltagarnas sammantagna proportionsmått 0.83 (SD = 
0.29).  

Inferentiell statistik. Variansanalys med upprepad mätning (rANOVA) genomfördes 
för att jämföra deltagarnas proportionsmått i spelen. Proportionsmåtten fluktuera kraftigt 
under spelens inledande spelomgångar (se Figur 3). Därför genomfördes två rANOVA. 
rANOVA (130) jämförde proportionsmått för spelens samtliga 130 spelomgångar. rANOVA 
(65) jämförde proportionsmått för spelens sista 65 spelomgångar under vilka 
proportionsmåtten är förhållandevis stabila. Signifikansnivån p ≤ 0.05 antogs.  

 

 
 

Resultatet av rANOVA (65) indikerar att det finns en statistisk signifikant skillnad i 
proportionsmått mellan spelen avseende de sista 65 spelomgångarna; Wilks’ Lambda = 0.34, 
F (2, 22) = 21.71, p < 0.05. Uppföljande kontrasttest gav att skillnaden mellan Betingelse 
Likriktad och Betingelse Motriktad, samt mellan Betingelse Neutral och Betingelse 
Motriktad, är statistisk signifikant (p < 0.001, respektive p = 0.022). Skillnaden mellan 
Betingelse Likriktad och Betingelse Neutral är däremot inte statistik signifikant (p = 0.134). 
Se figur 4. 

Figur 3. Proportion bandit (kort väntetid) i respektive spel. Diagrammen illustrerar hur 
deltagarnas sammantagna proportionsmått förändras över spelomgångarna. A: Betingelse 
Likriktad. B: Betingelse Motriktad. C: Betingelse Neutral.   
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Resultatet av rANOVA (130) indikerar att det finns en statistisk signifikant skillnad i 
proportionsmått mellan spelen avseende samtliga 130 spelomgångar; Wilks’ Lambda = 0.28, 
F (2, 22) = 28.56, p < 0.05. Uppföljande kontrasttest gav att skillnaden mellan Betingelse 
Likriktad och Betingelse Motriktad, samt mellan Betingelse Neutral och Betingelse 
Motriktad, är statistisk signifikant (p = 0.000, respektive p = 0.024). Skillnaden mellan 
Betingelse Likriktad och Betingelse Neutral är på gränsen till statistisk signifikant (p = 
0.052). Se figur 5. 

 

Figur 4. Resultatet av rANOVA (65). Skillnaden mellan Betingelse Likriktad och Betingelse 
Motriktad, samt mellan Betingelse Neutral och Betingelse Motriktad, är statistisk signifikant. 
Skillnaden mellan Betingelse Likriktad och Betingelse Neutral är inte statistisk signifikant.	  

Figur 5. Resultatet av rANOVA (130). Skillnaden mellan Betingelse Likriktad och Betingelse 
Motriktad, samt mellan Betingelse Neutral och Betingelse Motriktad, är statistisk signifikant. 
Skillnaden mellan Betingelse Likriktad och Betingelse Neutral är inte statistisk signifikant.	  
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Signifikansvärdet för skillnaden mellan Betingelse Likriktad och Betingelse Neutral 
är påfallande olika i rANOVA (65) respektive rANOVA (130). Det antyder att 
proportionsmåtten avviker mer i spelens inlärningsfas, än mitt- och slutfas. Därför beslutades 
att ytterliga undersöka skillnaden i inlärningshastighet mellan Betingelse Likriktad och 
Betingelse Neutral. Logistiska funktioner anpassades för deltagarnas banditval i respektive 
spel. I funktionerna är banditval funktionen av spelomgång. Beroendevariabel uttryckts som 
ett odds ratio. Odds ratio anger sannolikheten för att deltagarens banditval i en given 
spelomgång tillfaller enarmad bandit (kort väntetid). Medelvärdet i odds ratio över samtliga 
spelomgångar sammanställdes för respektive funktion. Därefter beräknades 
medelvärdesskillnad i odds ratio mellan deltagarnas funktioner för Betingelse Likriktad och 
Betingelse Neutral. Medelvärdesskillnaden anger hur mycket mer eller mindre sannolikt det 
är att deltagaren väljer enarmad bandit (kort väntetid) i Betingelse Likriktad än Betingelse 
Neutral (se Figur 6). Ett paried-samples t-test användes för att analysera skillnaden på 
gruppnivå. T-testet gav att skillnaden mellan spelen är statistisk signifikant; t(21) = 2.49, p = 
0.02. Detta indikerar att deltagarna, på gruppnivå, signifikant snabbare lärde sig att minimera 
väntetiden i Betingelse Likriktad än Betingelse Neutral. 

 
 

 
Skillnader på basis av olika spelordningar. Independent samples t-test användes 

undersöka om det föreligger någon statistisk signifikant skillnad till följd av spelordning. 
Signifikansnivån p ≤ 0.05 antogs. T-testen identifierade ingen statistiskt signifikant skillnad. I 
Betingelse Likriktad är skillnaden i proportionsmått 0.00098; t(22) = -0.12, p = 0.91. I 
Betingelse Motriktad är skillnaden i proportionsmått 0.14; t(22) = -0.84, p = 0.41. I 
Betingelse Neutral är skillnaden i proportionsmått 0.069; t(22) = 0.58, p = 0.57. 

Klusteranalys av banditval i Betingelse Motriktad  

K-means klusteranalys. I Betingelse Motriktad är spridningen i proportionsmått stor; 
SD = 0.48. Det ger förhanden att deltagarna uppförde sig väldigt olika i detta spel.  

Figur 6. Differensen i odds ratio mellan Betingelse Likriktad och Betingelse Neutral. Tre 
deltagare uteslöts från analysen eftersom deras funktioner för Betingelse Likriktad hade beta1 
= 0.	  
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Enligt Figur 7 förefaller det rimligt att deltagarna kan delas in i kluster på basis av 
deras banditval i Betingelse Motriktad. En k-means klusteranalys genomfördes med k = 3, 
fördelade enligt: Kluster Låg med 10 deltagare och ett proportionsmått inom intervallet 
0.0077 – 0.069, Kluster Medel med 4 deltagare och ett proportionsmått inom intervallet 0.44 
– 0.62 samt Kluster Hög med 10 deltagare och ett proportionsmått inom intervallet 0.75 – 1. 

Klusterjämförelser 

Independent-samples t-test användes för att jämföra skillnader mellan Kluster Låg och 
Kluster Hög avseende inlärningshastighet, nyfikenhet, personlighetsdrag. Signifikansnivån p 
≤ 0.05 antogs. På grund av det fåtaliga deltagarantalet uteslöts Kluster Medel från 
jämförelseanalyserna. 

Inlärningshastighet. Odds ratio i Betingelse Likriktad indikerar hur snabbt 
deltagaren lärde sig minimera väntetiden i Betingelse Likriktad. Deltagarna i Kluster Hög har 
genomsnittliga odds ration 2.25 (SD = 0.43). Deltagarna Kluster Låg har genomsnittliga odds 
ratio 2.44 (SD = 0.42). T-test identifierade ingen statistisk signifikant skillnad; t(15) = -0.96, 
p = 0.36.  

Odds ratio i Betingelse Neutral indikerar hur snabbt deltagaren lärde sig minimera 
väntetiden i Betingelse Neutral. Deltagarna i Kluster Hög har genomsnittliga odds ration 2.1 
(SD = 0.36). Deltagarna Kluster Låg har genomsnittliga odds ratio 1.84 (SD = 0.53). T-test 
identifierade ingen statistisk signifikant skillnad; t(15) = 1.05, p = 0.31.  

Nyfikenhet. Nyfikenhetsskattningarna i experimentets första del ger en indikation på 
hur nyfikna deltagarna var på att se bilderna demaskerade. Skala på vilken nyfikenhet 
skattades gick från 0 (inte alls nyfiken) till 100 (mycket nyfiken). Deltagarna i Kluster Hög 
medelvärdet 46.3 (SD = 22.7), och deltagarna i Kluster Låg medelvärdet 63.4 (SD = 22.5). T-
test identifierade ingen statistiskt signifikant skillnad; t(18) = -1.72, p = 0.103. 

Figur 7. Spridning av proportionsmått i Betingelse Motriktad. Stapeldiagrammet illustrerar 
spridning av proportionsmått inom gruppen deltagare i Betingelse Motriktad.	  
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Personlighetsdrag. BFI är uppdelad i fem delskalor: Öppenhet, Extraversion, 
Neuroticism, Vänlighet och Samvetsgrannhet. I delskalan Öppenhet har deltagarna i Kluster 
Hög medelvärdet 37.6 (SD = 7.1), och deltagarna i Kluster Låg medelvärdet 41.0 (SD = 
3.83). I delskalan Extraversion har deltagarna i Kluster Hög medelvärdet 27.3 (SD = 5.78), 
och deltagarna i Kluster Låg medelvärdet 29.3 (SD = 6.98). I delskalan Neuroticism har 
deltagarna i Kluster Hög medelvärdet 23.7 (SD = 5.1), och deltagarna i Kluster Låg 
medelvärdet 17.1 (SD = 6.14). I delskalan Vänlighet har deltagarna i Kluster Hög 
medelvärdet 36.7 (SD = 5.14), och deltagarna i Kluster Låg medelvärdet 34.1 (SD = 3.7). I 
delskalan Samvetsgrannhet har deltagarna i Kluster Hög medelvärdet 29.9 (SD = 6.85), och 
deltagarna i Kluster Låg medelvärdet 33.9 (SD = 6.5). (Se Figur 9.) T-test identifierade inga 
statistiskt signifikanta skillnader mellan klustren i delskalorna Öppenhet, Extraversion, 
Vänlighet och Samvetsgrannhet (alla p > 0.05). Däremot är skillnaden i delskalan 
Neuroticism statistisk signifikant; t(18) = 2.62, p  = 0.018. Effektstorleken är dessutom stor, 
Cohens’s d = 1.17. 

UPPS är uppdelad i fyra delskalor: Lack of Premeditation, Negative Urgency, 
Sensation Seeking och Lack of Perseverance. I delskalan Lack of Premeditation har 
deltagarna i Kluster Hög medelvärdet 2.34 (SD = 0.23), och deltagarna i Kluster Låg 
medelvärdet 2.2 (SD = 0.23). I delskalan Negative Urgency har deltagarna i Kluster Hög 
medelvärdet 2.5 (SD = 0.31), och deltagarna i Kluster Låg medelvärdet 2.6 (SD = 0.28). I 
delskalan Sensation Seeking har deltagarna i Kluster Hög medelvärdet 2.6 (SD = 0.38), och 
deltagarna i Kluster Låg medelvärdet 2.6 (SD = 0.36). I delskalan Lack of Perseverance har 
deltagarna i Kluster Hög medelvärdet 2.4 (SD = 0.27), och deltagarna i Kluster Låg 
medelvärdet 2.3 (SD = 0.27). (Se Figur 10.) T-test identifierade inga statistiskt signifikanta 
skillnader mellan klustren (alla p > 0.05). 

 
 
Figur 8. Klustrens medelvärde och standardavvikelser för respektive delskala i BFI. A: 
Öppenhet. B: Extraversion. C: Neuroticism. D: Vänlighet. E: Samvetsgrannhet.	  
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka interaktionen mellan nyfikenhet och yttre motivation. 
Ett bildbaserat inlärningsexperiment konstruerades i vilket yttre motivation och nyfikenhet 
kunde manipuleras oberoende av varandra. I experimentets första del visades och 
nyfikenhetsskattade deltagarna experimentets samtliga bilder. I experimentets andra del 
spelade deltagarna tre modifierade tvåarmade banditer där enarmade banditerna 
representerades av bilderna som visades i första delen. I motsats till Deci, Koestner och 
Ryans (1999) metastudie, indikerar experimentets resultat att yttre motivation inte dominerar 
nyfikenhet. Resultaten är emellertid mångtydiga. Härnedan följer en diskussion om studiens 
resultat och metodologi.  

Som framgår av Figur 3, 4, 5 och 6 varierade deltagarnas proportionsmått respektive 
inlärningshastighet kraftigt mellan experimentets tvåarmade banditer. Detta visar tydligt att 
yttre motivation – åtminstone inte för alla deltagare – dominerar och hämmar nyfikenhet. Om 
yttre motivation konsekvent dominerat och hämmat nyfikenhet hade skillnaden i 
proportionsmått respektive inlärningshastighet varit marginell spelen emellan, eftersom 
nyfikenhetens inflytande varit marginellt. I de flesta spelomgångar hade yttre motivation 
enrådigt styrt valet av enarmad bandit, och då yttre motivationen är densamma i alla spel, 
måste vi förutsätta att även deltagarnas proportionsmått respektive inlärningshastighet varit 
snarlika i alla spel.  

Om yttre motivation inte dominerar nyfikenhet, kan vi därmed dra slutsatsen att 
motivationstyperna integreras? Här blir resultaten tvetydiga. Visserligen var skillnaden i 
inlärningshastighet signifikant mellan Betingelse Likriktad och Betingelse Neutral. Det kan 
anföras som argument för att motivationstyperna integreras enligt logiken: när yttre 
motivation och nyfikenheten sammanfaller integreras motivationstyperna och utgör en 

Figur 9. Klustrens medelvärde och standardavvikelser för respektive delskala i UPPS. A: 
Lack of Premeditation B: Negative urgency. C: Sensation Seeking D: Lack of Perseverance.	  
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förenad motivation som är starkare än komponenterna var för sig, vilket förklarar varför 
enarmad bandit (kort väntetid) valdes oftare i Betingelse Likriktad än i Betingelse Neutral där 
yttre motivation ensamt motiverar banditvalen. Argumentet är giltigt och övertygande. 
Samtidigt finns andra resultat som inte får förbises. I Figur 7 illustreras deltagarnas 
omfattande spridningen i proportionsmått för Betingelse Motriktad. Fördelningen antyder att 
deltagarnas banditval motiverats av antingen yttre motivation eller nyfikenhet. Tolkningen 
styrks av intervjuer som genomfördes med deltagarna efter det avslutade experimentet. 
Nästintill samtliga deltagare uppger sig ha försökt att antingen minimera väntetiden över 
spelens omgångar, eller demaskera så många olika bilder som möjligt. Att deltagarna 
genomgående styrts av antingen nyfikenhet eller yttre motivation går emot antagandet att 
yttre motivation dominerar nyfikenhet – men även antagandet att nyfikenhet och yttre 
motivation integreras. För att försöka förstå mönstret jämfördes Kluster Låg och Kluster Hög 
avseende odds ratio i Betingelse Likriktad och Betingelse Neutral, nyfikenhetsskattningar 
samt skattningspoänger i UPPS och BFI.  

Vid analys av klustrens odds ratio i Betingelse Likriktad identifierades ingen statistisk 
reliabel skillnad. Om vi antar att deltagarna i Kluster Låg enkom motiverats av att se så 
många olika bilder som möjligt, och deltagarna i Kluster Hög enkom motiverats av att 
minimera väntetiden över spelomgångarna, bör skillnaden i inlärningshastighet varit större, 
eftersom det rimligtvis krävs betydligt fler omgångar för att lära sig vilken enarmad bandit 
som är kopplad till vilken väntetid, än det krävs för att avgöra vilket enarmad bandit som 
representeras av nya bilder i varje spelomgång. En tänkbar förklarning, till varför skillnaden 
inte var större, är att det var så pass enkelt att avgöra vilken enarmad bandit som var kopplad 
till vilken väntetid, att deltagarna i Kluster Hög nästan omedelbart kunde börja exploatera rätt 
enarmad bandit. Förklarning motbevisas dock av att det krävdes signifikant fler omgångar för 
deltagarna att lära sig vilken enarmad bandit som var kopplad till vilken väntetid i Betingelse 
Neutral. Nyfikenhet förefaller alltså – även för deltagarna i Kluster Hög – främjat 
inlärningshastigheten.  

Så låt oss därför fortsätta anta att nyfikenhet och yttre motivation integreras. Vi har 
förhanden kvantitativ och kvalitativ information som antyder att deltagarna i Kluster Låg 
agerade utifrån nyfikenhet, och deltagarna i Kluster Hög utifrån yttre motivation. Förutsatt att 
nyfikenhet och yttre motivation integreras, vore det därmed logiskt att anta att deltagarna i 
Kluster Låg var mycket nyfiknare än deltagarna i Kluster Hög. Om deltagarna i Kluster Låg 
var mycket nyfiknare, borde det framkommit vid jämförelser av klustrens 
nyfikenhetsskattningar. Vid analys av klustrens nyfikenhetsskattningar identifierades ingen 
signifikant skillnad. Tendens var att deltagarna som hade högt medelvärde i 
nyfikenhetsskattningarna, oftare valde enarmade banditen som representerades av nya bilder i 
Betingelse Motriktad. Men eftersom skillnaden mellan klustren inte var statistisk reliabel, kan 
inga definitiva slutsatser dras.  

Låt oss ändå hålla kvar vid antagandet att nyfikenhet och yttre motivation integreras. 
Möjligheten finns såklart att deltagarna i Kluster Hög, av någon anledning, var betydligt mer 
yttre motiverade än deltagarna i Kluster Låg. Därav spridningen i proportionsmått, eventuellt 
liknande nyfikenhetsgrad till trots. Odds ratio i deltagarnas logistiska funktioner för 
Betingelse Likriktad indikerar hur snabbt deltagaren lärde sig minimera väntetiden i spelet. 
Om deltagarna i Kluster Hög var betydligt mer yttre motiverade än deltagarna i Kluster Låg 
bör deltagarna i Kluster Hög snabbare lärt sig minimera väntetiden i Betingelse Neutral. 
Således bör deltagarna i Kluster Hög haft högre genomsnittligt odds ratio i Betingelse 
Neutral. Vid analys av klustrens genomsnittliga odds ratio identifierades ingen signifikant 
skillnad. Tendens var att deltagarna i Kluster Hög snabbare lärde sig att minimera väntetiden. 
Men, återigen, eftersom skillnaden inte var statistisk reliabel kan inga definitiva slutsatser 
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dras. Under deltagarintervjuerna frågades deltagarna om hur de upplevt väntetiderna. Olika 
upplevelser av väntetiderna skulle delvis förklara olika grad av yttre motivation. Svaren ger 
visst fog för att hävda att deltagarna i Kluster Hög upplevde väntetiderna som mer 
påfrestande. Men denna undersökning måste i sammanhanget betraktas som otillräcklig och 
vetenskapligt anekdotiskt.  

Oaktat avsaknaden av noggrannare mätningar av yttre motivation, kan vi ändå med 
relativt stor säkerhet utgå från att graden av yttre motivation varierade inom Kluster Hög och 
Kluster Låg, liksom nyfikenhetsgraden varierade inom klustren (SD = 22.7, respektive SD = 
22.5). Det vore då rimligt att tänka sig – förutsatt att nyfikenhet och yttre motivation 
integreras – att varje banditval varit följden av en omgångsspecifik sammanvägning av 
nyfikenhet och yttre motivation. Om graden av yttre motivation och nyfikenhet varierade 
inom klustren, bör dessa omgångsspecifika sammanvägningar genererat en variation av 
banditval som speglar variationen av nyfikenhet och yttre motivation. Men som framgår av 
Figur 6 var variationen i proportionsmått inom klustren synnerligen liten. Spridningen i 
proportionsmått tycks alltså inte motsvara spridningen av nyfikenhet och yttre motivation. 

Istället för omgångsspecifika sammanvägningar förefaller deltagarnas banditval varit 
uttryck för ett övergripande förhållningssätt som starkt präglats av antingen nyfikenhet eller 
yttre motivation. Det är därmed angeläget att försöka förstå varför vissa deltagares 
förhållningsätt präglats av nyfikenhet, andras av yttre motivation, när deltagarnas nyfikenhet 
och yttre motivation var förhållandevis lika mellan grupperna, samtidigt som deltagarnas 
spridning av nyfikenhet och yttre motivation var förhållandevis stor inom grupperna.  

Som framgår av Figur 9 var skattningsskillnaderna mellan Kluster Hög och Kluster 
Låg små för samtliga delskalor i UPPS. T-test gav att ingen av skillnaderna var statistiskt 
signifikanta. Detsamma gällde även för delskalorna i BFI – undantaget delskalan Neuroticism 
(se Figur 8). I delskalan Neuroticism hade deltagarna i Kluster Hög ett signifikant högre 
medelvärde än deltagarna i Kluster Låg. Effektstorleken var dessutom stor. Enkätbaserade 
korrelationsstudier har visat att personlighetsdraget neurotisicm korrelerar negativt med 
nyfikenhet (Litman & Speilberg 2003). Detta överensstämmer i viss mån med studiens 
resultat. Istället för (skattad) nyfikenhet – som i de enkätbaserade korrelationsstudierna – 
korrelerar i denna studie neurotisicm negativt med benägenheten att agera nyfikenhet. 
Korrelation är inte synonymt med kausalitet. Men studiens resultat visar tydligt att 
deltagargruppen, vars förhållningssätt starkt präglades av nyfikenhet, skattade lägre grad av 
neuroticism. Kan deltagarnas personligheter villkorat i vilken grad de agerat nyfiket? Intuitivt 
verkar det rimligt. Att vara nyfiken är en sak, men att också förmå agera ut nyfikenheten 
förutsätter frånvaro av allt för starka neurotiska hämningar.    

Härvid är det på sin plats att diskutera studiens brister och förtjänster – därmed även 
resultatens generaliserbarhet. Den mest uppenbara av studiens brister är urvalet. Endast 24 
deltagare medverkade i studien. 18 av 24 deltagare var kvinnor. Övervägande majoriteten av 
deltagarna var i tjugoårsåldern och studerade vid Umeå Universitet. Urvalet kan därför inte 
betraktas som representativt för populationen. Ett större och mer representativt urval hade 
ökat resultatens tillförlitlighet. Resultatet måste ändå bedömas som tämligen pålitliga, då 
nyfikenhet och yttre motivation – synnerhet i litteraturen om CET – beskrivs verka utifrån 
generella mekanismer.  

Inför utformandet av studiens experiment genomlästes omfattande litteratur inom 
forskningsområdet. Experimentet konstruerades med hänsyn till vedertagna definitioner och 
beprövade koncept. Motivation är likväl ett icke-observerbart, delvis fortfarande outrett 
fenomen och således svårt att mäta – oaktat det noggranna förarbetet och den experimentella 
kontrollen.  
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I experimentets första del skattade deltagarna nyfikenhetsgrad för mosaikbilder. Trots 
att skattningsskalan hade ankarpunkter (0 = inte alls nyfiken, respektive 100 = mycket 
nyfiken) är risken överhängande att deltagarna tolkat och tillämpat skalan olika. Risken finns 
också att nyfikenhetsskattningen partiellt mätt något annat än nyfikenhet, exempelvis 
fallenheten att anpassa sig efter uppfattade sociala krav. I frågan ”Hur nyfiken är du på vad 
bilden föreställer?” kan deltagare ha läst in att nyfikenhet förväntades eller rent av var 
önskvärt, och anpassat sina skattningar därefter.  

Upplevd social förväntan kan även ha påverkat utfallet i experimentets andra del. 
Deltagare kan, av någon anledning, uppfattat det som önskvärt att demaskera nya bilder eller 
välja enarmade banditen med kortast väntetid. Studiens resultat avviker från majoriteten av 
tidigare forskning främst i hänseendet att en större andel av deltagarna handlande på ett sätt 
som antogs vara uttryck för stark nyfikenhet. Särskilt viktigt är därför att utreda ifall 
experiments utformning på något sätt styrt deltagarna mot ett sådant beteende. Ett möjligt 
scenario är att nyfikenhetsskattningen i experimentets första del fått deltagare att felaktigt tro 
att experimentet ”gick ut på” att vara nyfiken. Detta skulle kunna testas genom att låta en 
kontrollgrupp göra en version av experimentet som saknar nyfikenhetsskattningen. En annan 
möjlighet är att någon formulering i den skriftliga instruktionen påverkat deltagarna att i 
större utsträckning välja enarmad bandit (kort väntetid). Faktumet att samtliga deltagare läst 
samma instruktioner, genomfört samma experiment, och att resultaten i många fall varit 
diametralt olika, får emellertid anses motsäga att något i experimentet eller instruktionernas 
utformning kraftfullt styrt deltagarna i någon riktning. 

Många faktorer kan förorsakat mätfel vid självskattningarna för enkäterna BFI och 
UPPS. Enskilda deltagarna kan haft en dålig dag, känt sig hängiga, varit stressade, 
missuppfattat påståenden, kryssat fel och så vidare. Experimentet deltagarna nyss gjort kan 
också ha påverkat deras skattningar. Exempelvis kan deltagare som skattat högt på 
nyfikenhetsskattningarna och/eller demaskerat många nya bilder i stunden överskattat 
personlighetsdrag som är associerade med nyfikenhet. 

Sammanfattningsvis: Föreliggande studie har undersökt interaktionen mellan 
nyfikenhet och yttre motivation. Resultaten talar stark emot att yttre motivation, vid 
interaktion mellan motivationerna, dominerar och hämmar nyfikenhet eftersom deltagarnas 
proportionsmått och inlärningshastighet var signifikant olika i Betingelse Likriktad, 
Betingelse Motriktad och Betingelse Neutral. Att inlärningshastigheten var statistiskt 
signifikant snabbare i Betingelse Likriktad än Betingelse Neutral visar att nyfikenhet och 
yttre motivation – istället för att rivalisera – adderas ihop när de motiverar samma beteende. I 
Betingelse Motriktad, där nyfikenhet och yttre motivation motiverade olika beteenden, 
agerade övervägande majoriteten av deltagarna konsekvent utifrån förhållningssätt som 
antingen präglades av nyfikenhet eller yttre motivation. Varför deltagarna agerade utifrån 
förhållningssätt, istället för att göra enskilda bedömningar inför varje banditval, samt varför 
vissa deltagares förhållningssätt starkt präglades av yttre motivation, andras av nyfikenhet, 
när deras nyfikenhet och yttre motivation verkar varit förhållandevis lika – är fortfarande 
delvis höljt i dunkel. Men studiens klusteranalyser indikerar att graden av neuroticism, utöver 
nyfikenhet och yttre motivation, förefaller påverkat vilket förhållningssätt deltagarna 
anammade.  
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